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ALKULAUSE

Tässä kirjassa annetaan systemaattinen: esitys dialektisesta 
ja historiallisesta materialismista. Kirja on tarkoitettu korkea
koulujen oppilaille ja itseopiskelijoille.

Marxilaisuus maailmankatsomuksena, vallankumouksellisen 
työväenluokan ideologiana syntyi yli sata vuotta sitten. Näinä 
vuosina, jotka ovat olleet täynnä suuria historiallisia tapahtu
mia, on ilmaantunut ja poistunut näyttämöltä monia porvarilli
sia yhteiskunnallisia ja filosofisia teorioita. Ne eivät ole kestä
neet ajan ja yhteiskunnallis-historiallisen käytännön koetta, 
vaan ovat kärsineet ja kärsivät vararikon. Vain marxilaisuus on 
kestänyt kunnialla ajan ja maailmanhistorian käytännön kokeen. 
Taantumuksellisten vastustajien monilukuisen joukon raivoisat 
hyökkäykset eivät ole kyenneet murtamaan aukkoa marxilais- 
leniniläisen maailmankatsomuksen sopusuhtaiseen ja suuren
moiseen rakennukseen. Maailmanhistorian koko kulku on näiden 
sadan vuoden aikana todistanut kumoamattomasti marxismin- 
leninismin periaatteet ja sen löytämät lait totuuksiksi.

Dialektinen ja historiallinen materialismi on osa marxismia- 
leninismiä, sen filosofinen perusta. Dialektisen materialismin 
filosofia on marxilais-leniniläistä filosofiaa. Tehdessään yleisiä 
johtopäätöksiä luonnontieteen ja yhteiskunnallis-historiallisen 
käytännön esiintuomista uusimmista tiedoista V. I. Lenin kehitti 
filosofisissa teoksissaan edelleen kaikkia marxilaisen filosofian 
perusajatuksia ja nosti sen uudelle, korkeammalle asteelle. Elä
vänä, luovana oppina marxilais-leniniläinen filosofia kehittyy ja 
rikastuu jatkuvasti uuden historiallisen kokemuksen pohjalla. 
Ratkaisemalla kommunistisen rakennustyön käytännön perus
kysymyksiä Neuvostoliitossa, Neuvostoliiton kommunistinen 
puolue ja sen Keskuskomitea kehittävät samalla marxilais- 
leniniläistä teoriaa. Marxilais-leniniläinen teoria rikastuu myös 
sosialististen veljesmaiden kommunististen ja työväenpuolueiden
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taistelukokemuksesta, koko kansainvälisen kommunistisen 
ja työväenliikkeen kokemuksesta. Tämä kokemus on ilmaistu 
monissa kansainvälisen työväenliikkeen tärkeissä asiakirjoissa, 
NKP:n uudessa ohjelmassa, jota oikeutetusti sanotaan nykyisen 
aikakauden Kommunistiseksi manifestiksi.

Marxilais-leniniläisen teorian luovaa kehitystä vastustavat 
revisionismi ja dogmatismi. Kun revisionistit marxilaisen teo
rian ..kehittämisen” varjolla pyrkivät heittämään pois sen perus
periaatteet luisuen porvarillisen ideologian asenteihin, niin 
dogmaatikot, kääntäen selkänsä uudelle historialliselle koke
mukselle, takertuvat vanhoihin kaavoihin, jolloin teoria kuo- 
leentuu.

Revisionistit ovat viime vuosisadan lopulta aina meidän päi
viimme saakka koettaneet tarkistaa marxilaisen teorian perus
periaatteita sen filosofiset perusteet mukaan lukien. Meidän päi
viemme revisionistit toistelevat porvarillisia taantumuksellisia 
typeryyksiä siitä, että marxilaisuus on ..vanhentunut” ja että 
filosofian jako materialistiseen ja idealistiseen on „primitii- 
vistä”, ja yrittävät hälventää työväenluokan vallankumoukselli
sen, todella tieteellisen filosofisen maailmankatsomuksen ja por
variston idealistisen taantumuksellisen maailmankatsomuksen 
välistä rajaa. Revisionistit ehdottavat, että dialektista ja histo
riallista materialismia täydennettäisiin nykyajan porvarillisen 
filosofian ja sosiologian johtopäätöksillä. Mutta nykyinen por
varillinen idealistinen filosofia ja sosiologia ovat tieteenvastai- 
sia ja martoja. Pääasia, joka luonnehtii nykyistä porvarillista 
filosofiaa ja sosiologiaa, on taistelu tieteellistä maailmankatso
musta, dialektista ja historiallista materialismia vastaan, 
marxismia-leninismiä vastaan, kommunismia vastaan. Mutta 
kaikki tuo saattaa porvarilliset filosofit ja sosiologit väistämät
tömästi ristiriitaan todellisuuden,-tieteen todistusten kanssa.

Tämä kirja, jossa valaistaan marxilais-leniniläisen filosofian 
peruskysymyksiä, on tähdätty idealismia ja metafysiikkaa vas
taan. Tekijät ovat asettaneet tehtäväkseen käydä taistelua sekä 
revisionismia vastaan, joka on meidän aikanamme päävaara 
kommunistisen ja työväenliikkeen sisällä, että dogmatismia ja 
lahkolaisuutta vastaan, jotka ovat sovittamattomassa risti
riidassa vallankumouksellisen teorian luovan kehittämisen 
kanssa. '■ • •’ r  . ;



J O H D A N T O



/  l u k u
FILOSOFIAN TUTKIMUSKOHDE

Marxilaisuus muodostaa eheän sopusuhtaisen opin, johon 
sisältyy kpime perusosaa: filosofia, kansantaloustiede ja tieteel
lisen kommunismin teoria. Nämä marxilaisuuden kolme perus
osaa ovat sisäisessä, erottamattomassa yhteydessä toisiinsa. 
Dialektinen ja historiallinen materialismi on marxilaisuuden, 
sen kansantaloustieteen, tieteellisen kommunismin, marxilaisten 
puolueiden strategian ja taktiikan yleisteoreettinen filosofinen 
perusta. Marxismia-leninismiä ei voida ymmärtää syvällisesti, 
ellei ole omaksuttu marxilaista filosofiaa. Jopa Marxin opin 
vastustajienkin myöntämä marxilaisuuden sisäinen sopusointui
suus, eheys, rautainen logiikka ja johdonmukaisuus ovat seu
rausta siitä, että sen kaikissa perusosissa on sovellettu yhte
näistä metodia, yhtenäistä maailmankatsomusta. Vallanku
mouksellisen työväenluokan ja sen marxilaisten puolueiden 
maailmankatsomuksena on dialektinen ja historiallinen mate
rialismi.

Mitä marxilainen filosofia sitten tutkii, mikä on sen kohde? 
Millaisessa suhteessa marxilainen filosofia on muihin tieteisiin 
ja yhteiskunnallisen tajunnan eri muotoihin? Näihin kysymyksiin 
on helpompi vastata tarkastelemalla niitä historiallisesti. Marxi
lainen filosofia on lainmukainen tulos koko sitä edeltäneestä 
ihmiskunnan edistyneimmän filosofisen ja tieteellisen ajattelun 
kehityksestä; se nojaa niiden saavutuksiin ja samalla se muo
dostaa laadullisesti uuden, korkeamman asteen filosofian kehi
tyksessä. Tämän vuoksi on ennen kaikkea selvitettävä, mitä 
kysymyksiä ja miten marxilaisuutta edeltänyt filosofia ratkaisi.
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Sen jälkeen meille käy selväksi, missä suhteessa marxilainen 
filosofia eroaa kaikista muista filosofisista virtauksista ja miksi 
dialektisen ja historiallisen materialismin synty merkitsi vallan
kumouksellista käännettä filosofian alalla.

1. Filosofian peruskysymys. Materialismi ja idealismi 
pääsuuntina filosofiassa

Filosofia-nimitys on peräisin kreikan kielen sanoista fileo — 
rakastan ja sofia — viisaus, mikä merkitsee viisaudenrak- 
kautta. Filosofia-sanan kirjaimellinen merkitys ei kuitenkaan 
vielä ilmaise määritellysti filosofian tutkimuskohdetta, sisältöä 
ja tehtäviä. Oikea filosofian määritelmä voidaan antaa vasta 
ottamalla huomioon sen erikoisuudet verrattuna muihin tieteisiin 
ja muihin yhteiskunnallisen tajunnan muotoihin, joiden kanssa 
keskinäisessä vuorovaikutuksessa ollen se on kehittynyt.

Filosofian pääerikoisuus on siinä, että aina syntymästään 
lähtien se on muodostanut enemmän tai vähemmän eheän 
maailmankatsomuksen, maailmaa, ts. luontoa, yhteiskuntaa, 
ihmistä koskevien yleisten katsomusten järjestelmän.

Jokaisella ihmisellä muodostuu jokin maailmankatsomus, 
mutta se voi olla harkintaan perustumaton, hänen elinolojensa 
vaikutuksesta vaistonvaraisesti muovautunut, ja usein se koos
tuu erilaisten ristiriitaisten katsomusten ja maailmaan kohdis
tuvien käsitysten sirpaleista. Filosofia taas ei muodosta pel
kästään maailmaan kohdistuvien katsomusten ja käsitysten 
summaa, vaan niiden järjestelmän, se on tulosta määrätyn 
näkökannan tietoisesta toteuttamisesta suhteessa ympäröivään 
todellisuuteen, se on määrättyjen periaatteiden kokonaisuus. 
Nämä periaatteet ovat aina ilmentäneet yhden tai toisen yhteis
kuntaluokan ideologiaa, elinehtoja ja etuja.

Kehityksensä eri asteilla filosofia on harrastanut erilaisten 
kysymysten tutkimista. Ensi aikoina se sisällytti piiriinsä suu
ren joukon sellaisia ongelmia, jotka sittemmin siirtyivät erikois- 
tieteille. Mutta miten filosofian kohteen käsittäminen on muut
tunutkin, sen pääkysymyksinä ovat aina olleet maailmankatso
mukselliset peruskysymykset, se on vastannut kysymyksiin 
siitä, mitä meitä ympäröivä maailma on, onko se ollut olemassa
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ikuisesti vai onko se tavalla tai toisella syntynyt, mikä sija 
ihmisellä on maailmassa, mitä meidän tajuntamme on, miten se 
suhtautuu meitä ympäröivään maailmaan jne.

Maailmankatsomuksen peruskysymys on kysymys ajattelun, 
tajunnan suhteesta olemiseen, hengen suhteesta luontoon. Kumpi 
on ensisijainen, alkuperäinen: luonto (oleminen, materia) vai 
henki (järki, tajunta, aate)? Toisin sanoen, kumpi on ollut ole
massa ennen toista: materia ennen tajuntaa vaiko päinvastoin 
tajunta ennen materiaa? Määrääkö oleminen, materia ajattelun, 
tajunnan, vai päinvastoin?

Kaikki ilmiöt, joiden kanssa joudumme tekemisiin, kuuluvat 
joko aineellisiin, ts. tajuntamme ulkopuolella olemassaoleviin 
(sellaisia ovat ulkoisen maailman esineet ja prosessit) tai hen
kisiin, aatteellisiin, ts. sellaisiin, jotka ovat olemassa vain 
tajunnassamme (sellaisia ovat tunteemme, ajatuksemme, aat
teemme jne.). Aineellinen ja henkinen ovat äärimmäisen laajoja 
käsitteitä, jotka sulkevat piiriinsä kaiken, mitä maailmassa on. 
Sen vuoksi, olipa maailmankatsomus mikä tahansa, sen lähtö
kohtana on välttämättä tuo tai tämä vastaus kysymykseen 
aineellisen ja henkisen välisestä suhteesta. Tämä kysymys on 
aina ollut ja pysyy pääkysymyksenä filosofista maailmankatso
musta kehitettäessä. Ja juuri tuo tai tämä vastaus tähän kysy
mykseen ennen kaikkea luonnehtiikin filosofisen maailmankatso
muksen.

Riippuen peruskysymyksen ratkaisusta filosofiset opit jakau
tuvat kahteen perussuuntaan: materialismiin ja idealismiin. 
Niitä filosofeja, jotka tunnustavat ensisijaiseksi materian, nimi
tetään materialisteiksi (latinan kielen sanasta materialis — 
aineellinen); he ovat sitä mieltä, että meitä ympäröivää 
maailmaa ei kukaan ole luonut, että luonto on ollut olemassa 
ikuisesti. Materialistit selittävät maailmaa lähtien siitä itsestään 
vetoamatta mihinkään yliluonnollisiin, muka maailman ulko
puolella oleviin voimiin. Juuri niin suhtautuivat maailmaan 
muinaiskreikkalaiset filosofit Demokritos ja Epikuros, 18. vuosi
sadan ranskalaiset materialistit La Mettrie, Holbach, Diderot, 
K. Marxin ja F. Engelsin edeltäjä, saksalainen materialisti Lud
wig Feuerbach ym. Vastoin materialisteja idealistit ovat pitäneet 
ja pitävät ajattelua eli ..henkeä” kaiken alkuperusteena. He väit
tävät, että henki, tajunta ovat olleet olemassa ennen luontoa ja
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siitä riippumatta. Tällainen katsomus maailmaan oli muinais
kreikkalaisella filosofilla. Platonilla, 18. vuosisadan englantilai
sella filosofilla Berkeleyllä, 19. vuosisadan ensimmäisen neljän
neksen saksalaisella filosofilla Hegelillä ym.

Jokainen vähänkin johdonmukainen maailmankatsomus lähtee välttämättä 
yhden alkuperusteen, joko materian tai hengen, tunnustamisesta ensisijaiseksi. 
Tällaista maailmankatsomusta sanotaan monistiseksi (kreikan sanasta 
monos — yksi). Historia tuntee tosin filosofeja, jotka ovat tunnustaneet 
nämä molemmat alkuperusteet ensisijaisiksi ja toisistaan riippumattomiksi. 
Näitä filosofeja sanotaan dualisteiksi (latinan sanasta duo — kaksi). Kun 
dualismi tunnustaa materian ja hengen itsenäisiksi substansseiksi, se ei kykene 
saamaan selville niiden välistä yhteyttä. Sen vuoksi dualisti maailmaa selit
täessään sotkeutuu väistämättömästi hänen järjestelmälleni ratkaisemattomiin 
ristiriitoihin ja asettuu joko materialismin tai idealismin kannalle. Dualismi ei 
ole mikään filosofian peruskysymyksen periaatteellisesti uusi ratkaisu materia
lismiin ja idealismiin verrattuna, vaan ilmaus filosofisesta epäjohdonmukai
suudesta.

Kysymys ajattelun suhteesta olemiseen on jokaisen filosofi
sen maailmankatsomuksen peruskysymys siksi, että sen ratkaise
misesta riippuu vastaus muihin kysymyksiin, joita filosofia 
käsittelee. Niinpä riippuen sen kysymyksen ratkaisusta, kumpi 
on ensisijainen, henki vai luonto, filosofit ovat vastanneet eri 
tavoin kysymyksiin, onko maailma ollut olemassa ikuisesti vai 
onko sillä alkunsa ajassa, onko se ääretön vai rajoitettu avaruu
dessa jne.

Materian tai tajunnan ensisijaiseksi tunnustamiseen liittyy 
myös maailman ilmiöiden lainmukaisuuden olemassaoloa ja 
tämän lainmukaisuuden luonnetta koskevan kysymyksen rat
kaisu. Materialistit ovat sitä mieltä, että maailma on olemassa 
riippumatta ihmisen tajunnasta. Näin ollen ihmisen ajattelu ei 
myöskään määrää maailman eri ilmiöiden välisiä yhteyksiä, 
vaan ne ovat olemassa objektiivisesti, ts. tajunnasta riippumatta. 
Sen vuoksi materialistit tunnustavat objektiiviset lait, joiden 
alaisia ovat kaikki meitä ympäröivän maailman ilmiöt ja pro
sessit.

Idealistit ratkaisevat tämän kysymyksen toisin. Eräät heistä 
(niin sanotut subjektiiviset idealistit) pitävät inhimillistä tajun
taa ensisijaisena. He väittävät, että ihminen on välittömästi 
tekemisissä vain oman tajuntansa ilmiöiden — aistimusten, 
mielikuvien, käsitteiden jne.— kanssa eikä hänellä ole oikeutta
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olettaa, että jotain tajunnan ulkopuolella olevaa olisi olemassa. 
Kieltäessään objektiivisen maailman olemassaolon ja pitäessään 
esineitä aistimusten ja aatteiden yhdistelminä subjektiivinen 
idealismi kieltää ilmiöiden objektiivisen lainmukaisuudenkin. 
Subjektiivisten idealistien kannalta tieteen selvillesaamat luon
non ja yhteiskunnan lait sekä ilmiöiden ja prosessien syyt ilmai
sevat ainoastaan ilmiöiden tavanomaisesti havaitsemamme 
peräkkäisyyden, mutta tuolla peräkkäisyydellä ei muka ole 
mitään välttämättömyyden voimaa.

Toinen idealismin suunta, objektiivinen idealismi, pitää ensi
sijaisena henkeä, aatetta, jotka ovat muka olemassa ihmisen 
ulkopuolella ja ihmisestä riippumatta. Objektiiviset idealistit 
tunnustavat luonnossa vallitsevan tietyn järjestyksen, ilmiöiden 
lainmukaisuuden, mutta tämän lainmukaisuuden alkulähdettä he 
eivät etsi luonnosta itsestään eikä syiden ja seurausten luonnol
lisesta yhteydestä, vaan »yleismaailmallisesta järjestä”, »abso
luuttisesta ideasta” ja »maailmantahdosta”. Ei ole vaikea nähdä, 
että absoluuttinen idea, maailmanjärki ja -tahto ovat vain toisia 
jumalasta käytettyjä nimityksiä, joka on muka luonut maailman 
ja asettanut sille määrätyt tarkoitusperät.

Otammepa minkä filosofiankysymyksen tahansa, kysymyk
sen maailman ikuisuudesta ja sen ykseydestä, ilmiöiden lain
mukaisuudesta jne., suhtautuminen näihin kysymyksiin riippuu 
tavalla tai toisella filosofian peruskysymyksen ratkaisusta. Tässä 
kulkee vedenjakaja filosofian kahden pääsuunnan, materialismin 
ja idealismin välillä.

Ensi silmäyksellä voi näyttää, että filosofian peruskysymys 
yleisyytensä vuoksi on kaukana elämästä ja ihmisen käytännölli
sestä toiminnasta. Mutta tällainen käsitys on virheellinen. 
Tämän kysymyksen ratkaisusta seuraa tiettyjä yhteiskunnallisia 
johtopäätöksiä: tuo tai tämä ihmisen suhtautuminen todellisuu
teen, yhteiskunnallisen elämän, historiallisten tehtävien, siveel
listen periaatteiden jne. käsittäminen.

Jos esimerkiksi yhdessä idealistien kanssa tunnustetaan 
tajunta, henki, ensisijaiseksi, niin niiden yhteiskunnallisten vit
sausten alkulähdettä, joista työtätekevät kärsivät ankarasti 
luokkayhteiskunnissa ja erityisesti kapitalismin vallitessa (työ
tätekevien joukkojen orjuutus ja kurjuus, tuhoisat sodat jne.), 
ei tule etsiä ihmisten aineellisen elämän ehdoista, yhteiskunnan
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taloudellisesta järjestelmästä eikä sen luokkarakenteesta, vaan 
henkisen elämän ehdoista, ihmisten erehdyksistä ja heidän 
siveellisistä heikkouksistaan. Tällainen katsomus ei anna mah
dollisuutta määritellä yhteiskunnallisen elämän muuttamisen 
todellisia teitä. Se ei voi näyttää työtätekeville tietä nykyajan 
perusongelmien ratkaisemiseen: rauhan turvaamiseen, maail
mansotien ehkäisemiseen ja yhteiskunnan elämästä poistami
seen, siirtomaajärjestelmän sekä kansallisuus- ja luokkasorron 
lopulliseen hävittämiseen.

Tavalla tai toisella, suoraan tai välillisesti, idealistinen 
maailmankatsomus tukee uskontoa ja liittyy mystiikkaan. 
Uskonto taas esittää luokkayhteiskunnassa täysin määrättyä 
yhteiskunnallista osaa: se toimii joukkojen orjuuttamisen henki
senä välikappaleena ja on Karl Marxin vertauskuvallisen ilmai
sun mukaisesti oopiumia kansalle. Saarnatessaan uskoa juma
laan ja haudantakaiseen elämään uskonto juurruttaa työtäteke
viin käsitystä maallisen elämän katoavuudesta ja luokkasorrosta 
vapautumisen puolesta käydyn taistelun hyödyttömyydestä, juur
ruttaa heihin passiivisuuden ja nöyryyden henkeä, yhteiskunnal
liseen epäoikeudenmukaisuuteen alistumista maan päällä, luva
ten palkintoa taivaassa.

Idealismi ja uskonto ovat toistensa kaltaiset pääasiassa, 
maailmankatsomuksen peruskysymyksen ratkaisemisessa. Jokai
sen uskonnon perustana on usko yliluonnollisiin voimiin, jotka 
muka hallitsevat maailmaa. Samaa opettaa myös idealismi, 
jonka mukaan epäaineellinen, henkinen voima on kaikkien olioi
den perustana ja luo maailman. Tosin idealistifilosofit toisin 
kuin uskonto eivät aina nimitä jumalaksi sitä henkistä alku- 
perustetta, joka heidän käsityksensä mukaan luo maailman, 
mutta asia ei siitä lainkaan muutu. Jopa niissäkin tapauksissa, 
jolloin he hylkäävät alkeellisen, naiivin uskon jumalaan kaikki
voipana persoonallisena olentona, heidän oppinsa johtavat lop
pujen lopuksi väistämättömästi uskonnon tukemiseen.

Tämä ei tietenkään merkitse, että idealistinen filosofia voi
taisiin yksinkertaisesti samastaa uskonnon kanssa. Uskonto ei 
ole todellisuuden tiedostamismuoto. Se korvaa tiedon sokealla 
uskolla, johtaa pois tiedostamisesta fantastiseen kuvitteluun ja 
antaa nurinkurisen selityksen todellisuudesta. Idealistinen filo
sofia on samoin väärä oppi, mutta eräät idealistiset järjestelmät
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ovat sisältäneet maailmaa koskevan tiedon järjellisiä jyväsiä. 
Huomattavimmat idealistifilosofit ovat vieneet eteenpäin todelli
suuden eräiden puolien tiedostusta, vaikkakin he kokonaisuutena 
katsoen ovat käsittäneet maailman idealistisesti, yksipuolisesti, 
nurinkurisesti. Esimerkiksi Hegel kehitteli filosofiassaan dialek
tisen kehityksen ajatuksen, mutta idealistina hän esitti tämän 
kehityksen vääristetysti, keksityn ..absoluuttisen idean” itse- 
kehityksen ilmauksena.

Idealistisella filosofialla on yhteiskunnalliset ja tieto-opilliset 
juurensa. Kun edistykselliset luokat ovat tavallisesti puolusta
neet filosofista materialismia, niin taantumukselliset luokat ovat 
tavallisesti puolustaneet erilaisia idealismin muotoja.

Idealismin gnoseologiset, tieto-opilliset juuret ovat yksipuo
lisessa suhtautumisessa tiedostamiseen, mutkikkaan, monitahoi
sen tiedostamisprosessin jonkin puolen, osasen liioittelussa ja 
jopa sen absoluutiksi kohottamisessa. Esimerkiksi todellisuutta 
tiedostaessaan ihmiset suorittavat yleistyksiä, muodostavat 
yleiskäsitteitä, sanokaamme käsitteen „talo”. „Talon” käsite 
muotoutuu abstrahoinnin, ajatuksellisen erittelyn kautta, otta
malla erikseen tietyt yleiset tunnusmerkit reaalisesti olemassa 
olevista taloista. Abstrahointiprosessiin sisältyy mahdollisuus, 
että ajatus irtautuu todellisuudesta. Tarvitsee vain unohtaa yleis
käsitteen alkuperä ja ottaa se jonakin itsenäisenä, reaalisista 
olioista riippumattomana, kun luisutaan idealismin kannalle.

Idealistinen filosofia on Leninin ilmaisun mukaan marto 
kukka, mutta kukka joka kasvaa elävän, hedelmää kantavan, 
mahtavan, kaikkivoivan inhimillisen tiedostuksen elävässä 
puussa. Lenin vertasi tiedostusprosessia liikuntaan, joka ei ole 
suoraviivaista, vaan monimutkaista käyrää, spiraalia myöten 
tapahtuvaa. Yksipuolisesti, subjektiivisesti asiaan suhtaudut
taessa voidaan mikä spiraalin osa tahansa katsoa suoraksi, ja 
sellainen suhtautuminen johtaa ihmisen syrjään tiedostuksen 
valtatieltä, totuuden vääristelyyn. Mutta totuudesta poikkeami
nen vastaa usein taantumuksellisten yhteiskuntaluokkien etuja, 
-ne tarrautuvat siihen, ja yksityiset idealistiset virheet muutetaan 
idealistisiksi filosofisiksi järjestelmiksi. Lenin totesi, että suora
viivaisuus ja yksipuolisuus, ajatuksen luutuneisuus, subjektiivi
suus ja subjektiivinen sokeus muodostavat idealismin tieto- 
opilliset juuret. '
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Luokkayhteiskunnassa tapahtunut henkisen työn eristyminen 
ruumiillisesta työstä ja sittemmin niiden välille muodostunut 
vastakohtaisuus luovat harhakuvan, ikään kuin ajatukset ja aat
teet olisivat riippumattomia käytännöstä ja jopa määräisivät 
käytännön. Tämä idealistinen käsitys maailmasta vääristelee 
todellisuutta, se antaa väärän selityksen maailmasta ja riistäjä- 
luokat käyttävät sitä herruutensa puolusteluun ja vakiuttami- 
seen. Näin siis idealistinen maailmankatsomus on muodostunut 
ja levinnyt tiettyjen luokkasuhteiden ja luokkaetujen vaikutuk
sesta.

Ei ole sattuma, että nykyinen porvarillinen filosofia on idea
lismin kannalla, kun taas kaksi vuosisataa aikaisemmin esimer
kiksi Ranskassa ne filosofit, jotka olivat porvariston ideologian 
ilmaisijoita, puolustivat materialismia. Tällainen filosofisten 
katsomusten muutos saa selityksensä sen luokan aseman muu
toksesta, jonka ideologiaa nuo katsomukset ilmentävät: por
varisto on muuttunut edistyksellisestä, vallankumouksellisesta, 
nousevasta luokasta taantumukselliseksi, kuolevaksi luokaksi.

Vastakohtana idealismille materialistinen maailmankatsomus 
on melkein poikkeuksetta ilmentänyt yhteiskunnan etumaisten 
edistyksellisten voimien etuja, voimien, jotka ovat olleet kiin
nostuneita yhteiskunnallisen tuotannon kehityksestä ja niin 
muodoin myös tieteen kehityksestä.

Luontoa tutkivien tieteiden synnyttyä materialismi on filoso
fisena maailmankatsomuksena kehittynyt läheisessä yhteydessä 
luonnontieteeseen. Jokainen tieteellinen selitys on sinänsä mate
rialistinen, sillä tiede antaa ilmiöistä luonnollisen tulkinnan, 
joka pystyy aseistamaan ihmisen muuttamaan maailmaa. Tiede 
lähtee siitä, että sen tutkimuskohteet ja koko ympäröivä 
maailma, siinä esiintyvät lainmukaiset yhteydet ja suhteet ovat 
olemassa objektiivisesti tajunnastamme riippumatta. Tiede tor
juu perinpohjaisesti yliluonnollisten Voimien olemassaolon. Koko 
luonnontieteen kehitys todistaa, ettei luontoa ole luotu ja että 
materia ja sen liikunta ovat ikuisia. Materia ja sen liikunta 
muuttuvat jatkuvasti muodosta toiseen, mutta ne eivät milloin
kaan synny eivätkä häviä.

Tieteen ja uskonnon välisessä monivuosisätaisessa taiste
lussa idealismi on tavallisesti ollut uskonnon puolella ja mate
rialismi tieteen puolella. Materialismi on olemukseltaan uskon
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nonvastainen. Siksi materialismin puolustajina ovat historian 
kuluessa tavallisesti esiintyneet ne yhteiskunnalliset voimat, 
jotka ovat taistelleet uskontoa ja taikauskoa vastaan valistuksen 
leviämisen puolesta. V. I. Lenin totesi, että koko uusimman his
torian aikana »materialismi osoittautui ainoaksi johdonmukai
seksi filosofiaksi, sellaiseksi, joka on uskollinen kaikille luonnon
tieteiden opeille, vihamielinen taikauskoa, tekopyhyyttä yms. 
kohtaan” *.

Paitsi sitä, kumpi on ensisijainen, ajattelu vai oleminen, 
filosofian peruskysymykseen sisältyy toinenkin puoli: mikä on 
aatteidemme, ajatustemme ja maailmaa koskevan tietomme 
suhde tähän maailmaan? Kykeneekö ajattelumme tiedostamaan 
todellista maailmaa?

Melkein filosofian olemassaolon alkuajoista lähtien eräs sen. 
tärkeimpiä tehtäviä on ollut todellisuuteen kohdistuvan tiedos-. 
tusprosessin, -metodin ja -keinojen tutkiminen. Se on koettanut; 
selvittää, mikä on tiedostuksemme lähteenä, voidaanko aistimuk-. 
siamme, mielikuviamme ja käsitteitämme pitää maailman heijas-. 
tumina ja pystyvätkö ne kuvastamaan maailmaa oikein.

Näitä kysymyksiä ratkaistaessa tulee myös esiin materialis
min ja idealismin välinen vastakohtaisuus.

Materialismi väittää, että maailma on olemassa objektiivia 
sesti, tajunnasta riippumatta, ja että ihmiset ovat osa luontoa 
ja heijastavat sitä tajunnassaan. Tästä luonnollisesti seuraa 
maailman ja sen lainmukaisuuksien tiedostuksen myöntäminen 
mahdolliseksi.

Monet idealistit eivät myöskään ole kieltäneet mahdollisuutta 
tiedostaa maailmaa, mutta he kaikki ovat hylänneet sen käsityk
sen, että tiedostus on objektiivisen todellisuuden heijastusta. 
Eräät idealistit (esimerkiksi muinaiskreikkalainen filosofi Pla
ton) ovat väittäneet, että tiedostuksen lähde on »tuonpuoleisessa 
maailmassa, ideamaailmassa” ja että sen vuoksi ihmisen, joka. 
haluaa tietää totuuden, on irtaannuttava ympärillä olevasta 
maailmasta, suljettava silmänsä ja korvansa ja muisteltava, 
mitä hänen »kuolematon sielunsa” muka on aikaisemmin 
havainnut ideoiden maailmassa. Toiset idealistit (esimerkiksi 
Hegel) ovat pitäneet tiedostusta absoluuttisen idean itsensä;

1 V. /. Lenin, Teokset, 19. osa, s. 4.
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tiedostamisena, idean, joka luo maailman ja tulee ihmisen per
soonassa tietoiseksi omasta itsestään. Vaikka on monenlaisia 
idealistisia koulukuntia, joilla tiedostusta koskevat katsomukset 
eroavat toisistaan, niin ne kaikki kieltäytyvät näkemästä ihmi
sen aistimuksissa, käsitteissä ja aatteissa olioiden heijastumista 
ja pitämästä objektiivista maailmaa tiedostuksen lähteenä.

Niiden filosofien ohella, jotka ovat myöntäneet maailman 
tiedostamisen mahdolliseksi, on ollut ja on filosofeja, jotka suh
tautuvat epäillen sellaiseen mahdollisuuteen (skeptisismi) tai 
jopa koettavat perustella maailman tiedostamisen mahdotto
maksi. Se filosofinen suunta, joka kieltää mahdollisuuden saada 
luotettavaa tietoa, on saanut nimen agnostisismi (kreikan kielen 
sanoista a — ei ja gnosis — tieto).

Agnostisismi on usein pyrkimystä väistää filosofian perus
kysymyksen ratkaisu ja julistaa materian tai tajunnan ensisijai
suutta ja jopa objektiivisen maailman olemassaoloakin koskeva 
kysymys ratkaisemattomaksi. Vedotessaan jonkinlaiseen mate
rialismin ja idealismin väliseen »keskitiehen” agnostisismi itse 
.asiassa yhtyy useimmissa tapauksissa idealismiin.1

On hyvin kuvaavaa, että nykyinen porvarillinen filosofia 
lähes kauttaaltaan on agnostisismin kannalla: se kieltää ihmis
järjen kyvyn tiedostaa maailmaa ja ilmiöiden olemusta ja 
■vakuuttaa loogisen ajattelun voimattomuutta. Tämä on eräs 
ilmaus kapitalismin ja porvariston rappiosta, jotka ovat jo 
jkauan sitten kadottaneet ylpeän uskon yhteiskunnalliseen edis
tykseen ja ihmisjärjen luovaan voimaan.

Maailman tiedostettavuuden kieltäminen alentaa tieteen 
;arvoa. Väittämällä maailman tiedostamisen mahdottomaksi 
.agnostisismi avaa tietä uskonnolle, tieteen ja uskonnon väliselle 
•sovinnolle. Jos luotettavaa tietoa maailmasta pidetään mahdot
tomana, silloin joudutaan myöntämään, että ihmisen ei ole 
perustettava käytännöllistä toimintaansa tieteen tosiasioihin, 
vaan uskonkappaleisiin. Nykyisissä porvarillisissa maissa 
agnostisismi yrittää horjuttaa työväenluokan varmuutta siitä, 

-että sille on mahdollista päästä selville kapitalistisesta orjuu-

1 Agnostisismi on joskus aikaisemmin ilmennyt myös häpeilevänä mate
rialismin muotona. Niinpä eräät 19. vuosisadan luonnontutkijat Englannissa 
({T. Huxley ym.), jotka porvarillisten ennakkoluulojensa vuoksi eivät rohjenneet 

^tunnustaa itseään avoimesti materialisteiksi, verhoutuivat agnostisismiin.
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desta vapautumisensa edellytyksistä ja siis myös mahdollista 
murtaa käytännössä tämän orjuuden kahleet.

Tällaisen opin yhteiskunnallisen merkityksen paljasti selkeästi M. Gorki 
seuraavassa päiväkirjamerkinnässään:

»Maailmassa elää kaksi ajatusta: toinen katsoo rohkeasti elämän arvoi
tusten pimentoon ja pyrkii selittämään ne, toinen pitää salaisuuksia selvittä
mättöminä ja antaa peloissaan niille jumalallisen merkityksen.

Toiselle ei ole olemassa sellaista, mitä ei voitaisi tiedostaa, on vain sel
laista, mitä ei ole tiedostettu; toinen uskoo, että maailma on ikuisesti tiedos
tamaton.

Ensin mainittu kulkee läpi olemassaolon ilmiöiden kaaoksen käyden 
käsiksi pelottomasti kaikkeen, minkä se kohtaa vaikealla tiellään, ja elävöit
täen kaiken tarmollaan panee jopa mykät kivetkin kaunopuheisesti kertomaan 
elämän alkamisesta; toinen säntäilee pelokkaana puolelta toiselle ja yrittää 
tuloksettomasti löytää oikeutuksen omalle olemassaololleen.

— Olenko olemassa? — se kysyy itseltään, kun taas toinen sanoo:
— Toimin!
Ensimmäinen antautuu useinkin omia voimiaan koskevien epäilysten val

taan, mutta epäilyksen viileys vain tervehdyttää sen ja se näkee jälleen entis
täkin voimakkaampana olemassaolonsa ja toimintansa tarkoituksen; toinen 
elää ainaisessa oman itsensä pelossa, siitä tuntuu, että sen itsensä lisäksi on 
olemassa jotain korkeampaa, alku, joka on sille sukua, mutta joka on viha
mielinen ja säilyttää armottomasti olemassaolonsa salaisuuden.

Ensimmäisen päämääränä on loputon liikunta yhdestä totuudesta seuraa- 
vaan ja  läpi kaiken viimeiseen, olipa se millainen tahansa; toisen päämääränä 
on löytää ikuisen liikunnan ja ikuisen heilahtelun maailmasta kuollut piste, 
kiinnittää siihen kiistaton uskonkappale ja  teljetä tutkimuksen ja arvostelun 
henki varoitusten rautaisiin kahleisiin.

Toinen filosofoi pitäen viisaudesta ja uskoo miehuullisesti omiin voimiinsa; 
toinen mietiskelee pelosta pelon voittamisen toivossa.

Ne ovat molemmat vapaita, toinen on vapaa niin kuin kaikki energia, toi
nen kuin koditon koira, joka vikisee joka oven edessä, jonka takana tuntuu 
lämpö, rauha ja helppohintainen mukavuus.

Useimmiten tämä toinen ajatus matelee temppelien portailla rukoillen 
oman pelkonsa luomalta voimalta huomion almua itselleen.

Mädäntyessään se myrkyttää maailman ... mystiikan myrkyillä, kun taas 
ensin mainittu ajatus kaunistaa kulkemallaan tiellä maailmaa taiteen ja tieteen 
lahjoilla.” 1

Filosofian historia muinaisuudesta meidän päiviimme saakka 
on materialismin ja idealismin välisen taistelun historiaa. Niiden 
välinen taistelu on ollut ja on nykyäänkin erittäin kiivasta, mikä 
sinänsä todistaa, miten läheisesti filosofia koskettaa ihmisten 1 2

1 M. ropbKuä, CoÖpaHHe coiHHeHHÖ, t. 14, 1951, crp, 207—208.
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elinetuja. Materialistisen maailmankatsomuksen'puolustamiselle 
ja leppymättömälle taistelulle taantumuksellista idealistista 
filosofiaa vastaan omistamassa kirjassaan »Materialismi ja 

• empiriokritisismi” V. I. Lenin luonnehti materialismin ja idealis
min filosofian kahdeksi puolueeksi. Uusin filosofia on yhtä 
puoluehenkistä kuin kaksi tuhatta vuotta sitten, korosti Lenin. 
Taistelua käyviä puolueita ovat itse asiassa materialismi ja idea
lismi; niiden taistelu ilmentää viime kädessä vihollisuussuh- 
teessa olevien yhteiskuntaluokkien tendenssejä ja ideologiaa.

Materialismin ja idealismin välistä taistelua ei aina käydä 
avoimesti eivätkä filosofit aina suoraan julista kuuluvansa jom
paankumpaan leiriin. Filosofian historiassa on esiintynyt ja 
esiintyy meidän aikakaudellammekin monia yrityksiä, joiden 
tarkoituksena on kiertää pelkurimaisesti materialismin ja idea
lismin välinen vastakohtaisuus ja luoda jokin kolmas filosofinen 
suuntaus, joka ei olisi materialistinen eikä idealistinen. Mutta 
nuo yritykset ovat tuloksettomia. Ne johtavat eklektisismiin 1 eli 
verhottuun, uusilla termeillä ilmaistuun idealismiin. Se on erityi
sen luonteenomaista nykyiselle porvarilliselle filosofialle. Siinä 
on suuntia, jotka enemmän tai vähemmän avoimesti puolustavat 
idealismia ja uskontoa (sellainen on esimerkiksi neotomistien, 
katolisuuden ideologin Tuomas Akvinolaisen opin uusien puolus
tajien filosofia). Mutta vielä enemmän on sellaisia filosofeja, 
jotka julistavat, että he eivät ole osallisia materialismiin eikä 
idealismiin.

Positivistit esimerkiksi kieltävät yleensä sanoissa filosofian 
julistaen, että he muka tunnustavat vain myönteisen, positiivisen 
tiedon. Monet porvarilliset filosofit väittävät, että henki ja 
materia ovat vain sisällöttömiä sanoja ja että filosofian ei sen 
vuoksi pidä yleensä käsitellä niiden keskinäissuhdetta koskevaa 
kysymystä. Heidän mielestään kysymys olemisen ja tajunnan 
suhteesta ei ole mikään filosofian peruskysymys, eikä yleensä
kään ansaitse filosofian huomiota, se on tarkoitukseton.

Minkä nämä filosofit niin ollen käsittävät filosofian tutkimus
kohteeksi? Eräs niin sanotun loogisen positivismin eli neopositi- 
vismin perustajista, tunnettu englantilainen filosofi B. Russell

1 Eklektisismiksi (kreikan kielen sanasta eklego — valitsen) nimitetään 
mekaanista, periaatteetonta eriluonteisten katsomusten, ajatussuuntien ja 
virtausten yhdistämistä.
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selittää, että filosofia ei voi antaa mitään uutta tietoa maail
masta, sen tehtävänä on vain antaa looginen analyysi tieteelli
sestä tiedostuksesta; siksi logiikka, jota pidetään muodollisena 
tieteenä, on filosofian pääasiallisin sisältö. Tämä kanta on yritys 
väistää maailmankatsomuksen peruskysymys.

Toinen nykyisen positivismin edustaja, R. Carnap on sitä 
mieltä, että looginen analyysi on pohjimmiltaan kielen analyy
sia, että »logiikka on syntaksi” ja filosofian tehtäväksi tulee 
sanojen, lauseiden jne. looginen analysointi. Filosofin on kerta
kaikkiaan ymmärrettävä, että hänellä ei ole keinoja vastauksen 
antamiseen kysymyksiin, jotka koskevat maailmaa. »...Filosofian 
ongelmat”, selittää Carnap, »eivät liity olemisen lopullisen 
luonteen selvittelyyn, vaan tieteen kielen semanttiseen (merki
tysopilliseen) rakenteeseen, mukaanluettuna jokapäiväisen kie
len teoreettinen osa.” 1 Neopositivistit siis pitävät filosofian 
ainoana tarkoituksena käsitteiden, yleisten oppisanojen loogista 
analyysia; erotukseksi tieteestä filosofia ei julista totuutta, vaan 
ainoastaan opettaa, miten se voidaan ilmaista.

Tällainen näkökanta merkitsee, että filosofialta yritetään 
riistää sen todellinen tutkimuskohde. Filosofiahan on aina muo
dossa tai toisessa pitänyt perusongelminaan kysymyksiä, jotka 
koskevat maailman olemusta ja ajattelun ja objektiivisen todelli
suuden välistä suhdetta. Kuitenkin, vaikka erilaiset positivistit 
koetavatkin väistää näiden maailmankatsomuksen peruskysy
mysten ratkaisemista ja välttelevät pelkurimaisesti materialis
min ja idealismin välistä taistelua, he eivät itse asiassa voi 
pysytellä niistä syrjässä. He kieltävät objektiivisen maailman 
tiedostamisen mahdollisuuden, hylkäävät itse objektiivisen ole
misen käsitteen ja asettuvat täten subjektiivisen idealismin 
kannalle.

Positivisteihin yhtyy tässä suhteessa eräs toinen nykyisen porvarillisen 
filosofian suunta, eksistentialismi2. Objektiivista olemista eivät eksistentia
listit tunnusta enempää filosofian perustaksi kuin kohteeksikaan. Kysymys 
ajattelun suhteesta olemiseen on ranskalaisen eksistentialistifilosofin A. Ca
m us^ lausunnon mukaan yhtä »syvästi yhdentekevä” ja »tyhjä” kysymys kuin 
on hänen mielestään mikä muu tieteellinen kysymys tahansa, esimerkiksi kysy
mys siitä, kiertääkö Maa Aurinkoa vai päinvastoin. Ainoa, millä on merkitystä, * *

1 R. Carnap, Introduction to Semantics, USA, 1946, p. 250.
* Positivismista ja eksistentialismista yksityiskohtaisemmin XVIII luvussa.
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on »olemassaolo”, jolla ymmärretään henkilökohtaista, yksilöllistä oman 
»minän” olemassaoloa, »sitä, mikä minä olen itseäni varten”. Tällaisessa 
äärimmäisessä subjektivismissa filosofia huipennetaan kokonaan yksilölliseksi 
moraaliksi, subjektin psykologiaksi, jota käsitellään egosentrisessä hengessä. 
Länsisaksalainen eksistentialisti Jaspers nimitti filosofiaansa »maailmankatso
mukselliseksi psykologiaksi” l. Yrittäen horjuttaa uskoa ihmisjärjen voimaan 
ja loogiseen ajatteluun hän on kehottanut seuraajiaan »tekemään havaintoja 
psykopatologisesti, asettamaan kysymyksiä psykopatologisesti, erittelemään 
psykopatologisesti ja  oppimaan ajattelemaan psykopatologisesti”.

Mutta mitä merkitsee kieltäytyminen tunnustamasta objek
tiivista olemista, kieltäytyminen sen tiedostamisen mahdollisuu
desta, objektiivisesta totuudesta? Se merkitsee idealismin linjan 
puolustamista.

Miten nykyiset porvarilliset filosofit yrittävätkin vetäytyä 
pois filosofian peruskysymyksen ratkaisemisesta ja asettua mate
rialismin ja idealismin yläpuolelle, se on mahdotonta: tavalla tai 
toisella heidän on pakko vastata, vaikkakaan ei aina suoraan, 
kysymykseen, onko objektiivinen maailma olemassa tajunnas
tamme riippumatta, ja mikä on ajattelumme suhde ympäril
lämme olevaan maailmaan. Kaikki monenlaiset filosofiset suun
nat ja virtaukset liittyvät loppukädessä joko materialismin tai 
idealismin leiriin.

Nykyinen aikakausi on kasvavan sosialismin ja aikansa elä
neen kapitalismin voimien välisen kärkevän taistelun aikakautta. 
Tämä.taistelu ei ole vain taloudellista ja poliittista, vaan myös 
ideologista taistelua, ja se heijastuu myös maailmankatsomusta 
koskeviin kysymyksiin. Kun taantumukselliset voimat ottavat 
aatteelliseksi aseekseen idealistisen filosofian ja uskonnon, niin 
työväenluokan ja sen kommunistisen etujoukon aatteellisena 
aseena on dialektinen materialismi. Luokkayhteiskunnassa ei ole 
eikä voi olla luokkien yläpuolella olevaa, puolueetonta filosofiaa. 
Tämä tulee muistaa erityisesti silloin, kun edistyksen ja taantu
muksen voimien välinen aatteellinen taistelu kärjistyy.

Lukuisat taantumukselliset, myös eräät valtiolliset toimihen
kilöt, käyvät kapitalistisissa maissa kiihkeästi taistelua marxilai
suutta, ateismia ja kommunismia vastaan eivätkä kaihda tällöin 
suoranaista kommunismin ja materialismin parjaamistakaan. Ja

1 K. Jaspers, Psychologie der Weltanschauungen, Berlin 1954, S. 6.
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miten paljon siinä esiintyykään pöyhkeitä tietämättömyyttä! 
Halutessaan soimata materialismia hintaan mihin tahansa he 
esittävät kommunistit karkeiksi ihmisiksi, jotka asettavat aineel
liset arvot henkisten edelle.

Nämä tietämättömyydestä johtuvat ja järjettömät käsitykset 
kommunismista ja materialismista eivät ole uusia. Niistä teki jo 
Engels pilkkaa kirjassaan »Ludwig Feuerbach ja klassillisen 
saksalaisen filosofian loppu”. Saksalainen poroporvari »ymmär
tää materialismilla ylensyömistä, juopottelua, silmäinpyyntöä, 
lihanhimoa ja elämänkoreutta, rahanhimoa, saituutta, ahneutta, 
liikevoiton kiskontaa ja pörssihuijausta, sanalla sanoen kaikkia 
niitä iljettäviä paheita, joita hän itse hiljaisuudessa harjoittaa. 
Idealismilla sen sijaan hän ymmärtää uskoa hyveeseen, yleistä 
ihmisrakkautta ja ylipäänsä 'parempaa maailmaa’, jolla hän 
toisten edessä ylvästelee, mutta johon hän itse uskoo korkeintaan 
niin kauan, kuin hänen on kärsittävä krapulasta ja vara
rikosta...” 1

Eräs porvarillisten ideologien suosima keino, jota he käyttä
vät marxilaisen materialismin kumoamistarkoituksessa, on myös 
sen samastaminen 19. vuosisadan puolivälin vulgäärin materia
lismin tai 17.—18. vs. mekanistisen materialismin kanssa. Ja 
kuitenkin marxilainen filosofia edustaa nykyaikaista materialis
mia, joka eroaa suuresti kaikista esimarxilaisen materialismin 
muodoista.

Vanhojen materialististen koulukuntien heikkoutena oli se, 
että niiden ajattelutapa oli etupäässä metafyysillinen; niiden 
käytettävänä ei ollut oikeata, dialektista tiedostusmetodia.

Metafyysilliseksi2 metodiksi nimitetään sellaista tutkimus
tapaa, kun olioita ja luonnonilmiöitä tarkastellaan niiden elimet- * *

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, Petroskoi 1959, ss. 337—338.
* Sanalla »metafysiikka” on filosofian historiassa ollut erilainen merkitys. 

Alunperin tämä oppisana (kreikan kielen sanoista ta metä ta fysikd — sanan
mukaisesti »fysiikan jälkeen”) syntyi merkitsemään niitä Aristoteleen teoksia, 
jotka seurasivat hänen fysiikkaa käsitteleviä teoksiaan. Ja koska Aristoteles 
tässä osassa teoksiaan tarkasteli kysymyksiä »ajattelun avulla käsitettävissä 
olevista olemisen perusteista”, niin oppisanaa »metafysiikka” alettiin käyttää 
merkitsemään kaikkia filosofisia oppeja »aistinelimin tavoittamattomista kai
ken olevaisen perusteista"; näitä »perusteita” filosofit tavallisesti tarkastelivat 
muuttumattomina. Myöhemmin (Hegelin ajoista lähtien) metafysiikaksi alet
tiin nimittää dialektiikalle vastakkaista tiedostusmetodia, joka tarkastelee 
maailmaa, esineitä ja  ilmiöitä jonakin muuttumattomana, sellaisena, joka ei 
kehity.
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lisen keskinäisen yhteyden ulkopuolella, olemukseltaan muuttu
mattomina ja vailla sisäisiä ristiriitoja. Tämä metodi heijastaa 
yksipuolisesti eräitä todellisuuden piirteitä: se havaitsee olioiden 
suhteellisen pysyvyyden, mutta jättää huomaamatta niiden kehi
tyksen; se erottaa erillisiä alkutekijöitä, mutta unohtaa kokonai
suuden, jonka ne muodostavat.

Metafysiikalle vastakkaista tiedostusmetodia nimitetään 
dialektiseksil. Se tarkastelee olioita, ilmiöitä ja näiden ajatuk
sellisia heijastumia, käsitteitä, niiden keskinäisessä yhteydessä 
toisiinsa, liikunnassa: syntymisessä, ristiriitaisessa kehityksessä 
ja häviämisessä. Monien entisaikojen materialististen koulukun
tien 2 vakavana heikkoutena oli se, että ne eivät tunteneet dialek
tiikkaa. Se esti niitä olemasta johdonmukaisia materialistisessa 
katsantokannassaan. Erityisesti tämä ilmeni yhteiskunnallisen 
elämän ilmiöiden ymmärtämisessä, joita ne tulkitsivat idealisti
sesti.

Marx voitti vanhan materialismin rajoittuneisuuden. Hän 
rikastutti materialismia monipuolisimmalla ja syvällisimmällä 
kehitysopilla, dialektiikalla.

Tieteellinen dialektinen tiedostusmetodi on vallankumouk
sellinen, sillä sen seikan tunnustaminen, että kaikki muuttuu, 
kehittyy, vie johtopäätökseen, että on välttämättömästi hävitet
tävä kaikki aikansa elänyt, historiallista edistystä haittaava. 
Juuri siksi porvariston ideologit vihaavat marxilaista dialektiik
kaa. Luonnehtiessaan »Pääoman” toisen painoksen loppu
sanoissa metodiaan Marx totesi: »Järjellisessä muodossaan on 
dialektiikka porvaristolle ja sen tieteellisille edustajille kiusa ja 
kauhistus, koska se, samalla kun siihen sisältyy olevaisen myön
teinen ymmärtäminen, sisältää myöskin sen kieltämisen, sen 
välttämättömän häviön ymmärtämisen, koska se käsittää jokai
sen syntyneen muodon kehityksen kulussa, siis myöskin sen *

1 Sana »dialektiikka” johtuu kreikan kietoi sanasta, joka tarkoittaa kes
kustelua. Muinaisuudessa dialektiikalla ymmärrettiin taitoa päästä totuuden 
perille vastakkaisten mielipiteiden iskiessä yhteen.

* Aikaisemmin oli myös sellaisia materialisteja, joilla materialistinen 
maailmankatsomus yhdistyi naiivin dialektiseen suhtautumiseen maailman 
tiedostamiseen tai dialektiikan aineksiin [muinaisaikana tällainen filosofi oli 
Herakleitos Efesolainen (5. vuosisata ea.), uudella ajalla Diderot ym.j. Mutta 
höllä tavattavat selvät esimerkit dialektiikan käytöstä eivät vielä olleet tie
teellisesti kehitettyä dialektista metodia. Dialektis-materialistisen metodin loi
vat vasta Marx ja  Engels.
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katoavalta puolelta, koska se ei anna minkään itseään lan
nistaa ja on olemukseltaan arvosteleva ja vallankumouksel
linen.” 1

Tieteellisen dialektisen metodin kehittämisen ansiosta mate
rialismi kohosi korkeammalle tasolle. Marxilaisuuden perustan- 
laskijat K. Marx ja F. Engels jatkoivat monien vuosisatojen 
aikana tapahtunutta filosofian materialistisen linjan kehittä
mistä ja samalla loivat täysin uuden maailmankatsomuksen, 
dialektisen materialismin, jossa dialektinen tiedostusmetodi 
sulautuu elimellisesti paitsi luonnon myös yhteiskunnan ilmiöi
den materialistiseen selittämiseen.

2. Filosofian suhde muihin tieteisiin.
Marxilaisen filosofian tutkimuskohde

Dialektinen materialismi on ainoa filosofia, joka nojaa nyky
aikaisen tieteen kestävään perustukseen.

Monet nykyajan porvarilliset filosofit eivät aseta filosofiaa 
muiden tieteiden rinnalle. Eräät pitävät sitä vieläpä yhdistävänä 
renkaana uskonnon ja tieteen välillä väittäen, että sen tehtävänä 
on »liittää konkreettisten tieteiden antamat tulokset yhteen mo
raalin ja uskonnon periaatteiden kanssa”, tai ovat sitä mieltä, 
että se on jotain tieteen ja teologian (jumaluusopin) välillä ole
vaa. »Filosofia, niin kuin minä tämän sanan ymmärrän, on jotain 
teologian ja tieteen välillä olevaa”, kirjoittaa Russell »Länsimai
sen filosofian historiassa”. »Toisaalta se järkeilee samoin kuin 
teologia asioista, joista ei ole toistaiseksi voitu saavuttaa tark
kaa tietoa; mutta toisaalta se vetoaa samoin kuin tiede enemmän 
ihmisjärkeen kuin auktoriteettiin, jonka juuret menevät tradi
tioon tahikka sitten ilmestykseen. Kaikki tarkka tieto, josta olen 
aivan varma, kuuluu tieteeseen; kaikki dogmit siitä, mikä menee 
tarkan tiedon rajain yli, kuuluvat teologiaan. Mutta teologian ja 
tieteen välillä on ei-kenenkään maa, jota uhkaa hyökkäys kum
maltakin taholta: tämä ei-kenenkään maa on filosofia.” 2 Tämä 
luonnekuva sopii todellakin nykyajan porvarilliseen idealistiseen 
filosofiaan, joka sisältönsä puolesta eroaa uskonnosta hyvin

1 K. Marx, Pääoma, I osa, Petroskoi 1957, ss. 47—48. 
s B. Russell, A History of Western Philosophy, N. Y. 1945, p. XIII.
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vähän ja ottaa tieteeltä vain päättelymuodon. Tässä Russell on 
oikeassa. Mutta hän erehtyy suuresti liittäessään tämän luonne
kuvan kaikkeen filosofiaan. On olemassa todella tieteellinen filo
sofia, jonka tiedostusmetodit ja johtopäätökset ovat yhtä tieteel
liset ja uskonnon kanssa yhteensopimattomat kuin fysiikan, 
kemian, biologian jne. antamat tiedot. Tämä filosofia on tieteel
linen materialismi, työväenluokan maailmankatsomus.

Dialektinen materialismi on syntynyt filosofian ja konkreet
tisten tieteiden historiallisen kehityksen tuloksena. Filosofian 
kehityksen kulussa on käsitys filosofian tutkimuskohteesta ja 
tehtävistä sekä sen paikasta muiden tieteiden joukossa 
muuttunut.

Filosofia syntyi muinaisajan maailmassa kaiken piiriinsä 
sulkevana tietojen kokoelmana. Ihmisillä oli jo silloin joitakin 
tietoja matematiikasta, tähtitieteestä, fysiikasta ja muilta tieteen 
aloilta, mutta nämä tiedot eivät vielä olleet muotoutuneet eri- 
koistieteiksi, vaan ne sisältyivät filosofiaan. Muinaisten filoso
fien tieteellisten kirjoitusten nimenäkin oli usein ..Luonnosta”, . 
..Maailmankaikkeudesta” jne. Niissä ei käsitelty ainoastaan 
varsinaisia filosofisia kysymyksiä, vaan myös monia erikoiskysy
myksiä kuten esimerkiksi kysymyksiä kasvillisuuden, eläinten ja 
ihmisen alkuperästä, kielen synnystä, valtiollisen elämän muo
doista jne. Näissä teoksissa ilmaistiin monia nerokkaita arveluja, 
jotka ennakoivat tieteen tulevaa kehitystä. Niinpä ajatus, että 
kappaleet koostuvat atomeista, esitettiin muinaisessa filosofiassa 
yli kaksi vuosituhatta aikaisemmin kuin luonnontiede kokeelli
sesti vahvisti kappaleiden rakennetta koskevan atomiteorian. Jo 
muinaisajan materialistinen filosofia esitti väittämän, että mate
ria on ikuinen, että se ei synny eikä häviä; tämä väittämä sai 
myöhemmin luonnontieteellisen vahvistuksensa.

Filosofian kehityksen alkuvaiheissa alkuperäisen, naiivin ja 
vaistonvaraisen materialistisen maailmankatsomuksen ohella 
muodostui yhtä vaistonvaraisesti myös dialektinen suhtautumi
nen maailman tiedostamiseen. Käsitys, että kaikki on liikkeessä 
(..kaikki virtaa, kaikki muuttuu”) ja keskinäisessä vuorovaiku
tuksessa, syntyi luonnon ja yhteiskunnan ilmiöiden tarkkailun 
tuloksena. Mutta tämä oli sellainen tieto tai oikeammin arvelu 
yleisestä, joka ei vielä perustunut yksityisen, ts. erillisten esinei
den ja ilmiöiden, yksityiskohtaiseen tutkimiseen. Tässä oli antii
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kin maailman vaistonvaraisen materialismin historiallinen ra-, 
joittuneisuus.

Alkuperäisestä yleisestä maailmankatsomuksesta, joka sisäl
tyi muinaisajan kehittyneimpiin filosofisiin oppeihin, täytyi siin 
tyä erillisten olioiden ja luonnon prosessien tieteelliseen tutkimi
seen. Tämä kävi erittäin välttämättömäksi silloin, kun tuotannon, 
kehitys vaati tieteellisten tietojen soveltamista teknologisiin pro
sesseihin. Juuri tähän liittyikin yhteiskunnallisen käytännön, 
vaatimuksia palvelevien erillisten tieteiden synty. Luonnontieteet 
alkoivat toinen toisensa jälkeen irtautua filosofiasta: tähtitie
teen, matematiikan ja mekaniikan erottautuminen itsenäisiksi 
tieteenaloiksi oli alkanut jo muinaisuudessa. Renessanssin kau
desta ja erityisesti 17. vuosisadasta alkaen tämä kehitys nopeu-. 
tui. Tuotannon kehitys ei.enää käynyt päinsä ilman luonnontie
dettä. Tuotannolliset tarpeet antoivat sysäyksen sellaisten luon
non kokeelliseen tutkimiseen perustuvien itsenäisten tieteiden 
kuin fysiikan, kemian ja myöhemmin biologian ja muiden 
syntyyn.

Tuolla kaudella tieteet harjoittivat pääasiassa tosiasioiden 
keräämistä ja niiden järjestämistä ja luokittelua, ts. yksityiskoh-. 
tien tutkimista. Filosofia taas koetti aikaansaada yhteyttä eri 
tiedonalojen välille. Luonnehtiessaan tuon aikakauden tieteel
listen tietojen tilaa Engels totesi: ..Kahdeksannelletoista vuosi-, 
sadalle oli luonteenomaista ensyklopedian aate; sen pohjana oli; 
ajatus, että kaikki nämä tieteet olivat yhteydessä keskenään, 
mutta se ei vielä kyennyt suorittamaan siirtymistä yhdestä tie-. 
teestä toiseen ja voi vain yksinkertaisesti asettaa ne rinnak
kain.” 1 Filosofia koettikin yhdistää kaikki tieteet, liittää ne yhte-. 
näiseksi järjestelmäksi. Erilliset tieteet katsottiin usein filosofian; 
osiksi, ja filosofia esiintyi eräänlaisena inhimillisten tietojen 
ensyklopediana ja vaati itselleen »tieteiden tieteen” osaa. 
17. vuosisadan ranskalainen filosofi Descartes kirjoitti »Filoso
fian perusteet” kirjansa esipuheessa: »Koko filosofia on ikään 
kuin puu, jonka juurina on metafysiikka1 2, runkona fysiikka ja 
tästä rungosta lähtevinä oksina kaikki muut tieteet, jotka

1 Engels, Die Lage Englands, MEGA, 1. Abt., Bd. 4, S. 292.
2 Metafysiikaksi Descartes nimitti oppia olemisen ja  tiedostamisen perus-, 

teista.
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sisältyvät kolmeen tärkeimpään: lääketieteeseen, mekaniikkaan 
ja etiikkaan.” 1

Filosofian pyrkimyksellä esittää »tieteiden tieteen” osaa oli 
tietty oikeutuksensa niin kauan kuin kokeeseen perustuva luon
non tiedostus oli heikosti kehittynyttä. Inhimillisessä tiedossa oli 
vielä lukuisia aukkoja, joita filosofian oli täytettävä. Ne monien 
tieteiden yhteiset kysymykset, joiden ratkaisemiseksi ei ollut 
kokeellisesti hankittuja tietoja, ratkaistiin ajattelun tietä, ts. loo
gisten päätelmien avulla. Tämä synnytti kuitenkin nerokkaiden 
olettamusten ohella myös lukuisan joukon kuvitelmia, jotka jar
ruttivat luonnontieteen kehitystä.

Sitä mukaa kuin erilliset tieteet pääsivät kokeellisen tiedos- 
tuksen lujalle maaperälle, ne erosivat filosofiasta ja itsenäistyi
vät. Se merkitsi edistystä ei vain konkreettisille tieteille, vaan 
myös filosofialle itselleen, koska se sai tämän luopumaan tehtä
västä, joka oli mahdoton toteuttaa, nimittäin yrityksestä kor
vata kaikki muut tieteet.

19. vuosisadalla kehittyi luonnon prosessien keskinäisen 
yhteyden tiedostus pitkästi eteenpäin luonnontieteen alalla tehty
jen keksintöjen ansiosta, eikä tämä koskenut vain luonnon eri 
aloilla tapahtuvien prosessien välisiä yhteyksiä, vaan myös 
yhteyksiä eri tieteiden tutkimien alojen välillä. Luonnontieteen 
saavutusten ansiosta osoittautui mahdolliseksi antaa yleiskuva 
luonnosta yhtenäisenä kokonaisuutena. Ja koska kukin erillinen 
tiede saattoi nyt itse selvittää oman paikkansa yleisessä tietojen 
järjestelmässä, kävi niin sanottu luonnonfilosofia, joka oli pyrki
nyt teoreettista tietä luomaan yleiskuvan luonnosta, tarpeetto
maksi. Samalla tavoin yhteiskunnallisten tieteiden kehitys ja 
^erityisesti Marxin ja Engelsin luoma tieteellinen oppi yhteiskun
nan kehityksestä, historiallinen materialismi, tekivät tarpeetto
maksi entisen historianfilosofian, joka oli koettanut yhtä teoreet
tisesti antaa yhtenäisen selityksen ihmiskunnan historiasta ja 
.asettanut historian ilmiöiden todellisen yhteyden tilalle kuvitel
lun yhteyden.

Marxilaisen filosofian synty 19. vuosisadan 40-luvulla mer
kitsi vanhan filosofian loppua, filosofian, joka oli vaatinut itsel
leen »tieteiden tieteen” asemaa. Marxilainen filosofia tunnusti

1 Descartes, Les Prindpes de la philosophie, Premiere partie, Paris, p. 30.
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avoimesti, että sellainen filosofia, joka koettaa asettua tieteiden 
yläpuolelle, on tarpeeton. Kuten Engels korosti, tehtävänä ei ole 
keksimällä keksiä yhteyksiä ilmiöiden välille, vaan löytää yhtey
det ja lait todellisuudesta itsestään. Marxilainen filosofia on 
Engelsin sanojen mukaan »maailmankatsomus, jonka tulee 
saada vahvistuksensa ja ilmaista itsensä todellisissa tieteissä 
eikä missään erikoisessa tieteiden tieteessä” '.

Nykyiset tieteet muodostavat erittäin monihaaraisen tieto
jen järjestelmän. Otammepa minkä ilmiöiden alan tahansa 
ympärillämme olevassa maailmassa, sitä tutkii jokin erikois- 
tiede. Mitä jää siinä tapauksessa filosofian osalle? Eikö sen 
asema tieteiden joukossa muistuta Shakespearen kuningas 
Learin surullista osaa, joka jakoi valtakuntansa tyttäriensä 
kesken ja jolle itselleen ei jäänyt mitään hallittavaa?

Ei, sellainen johtopäätös olisi virheellinen. Vaikka vanha 
filosofia, joka oli esiintynyt »tieteiden tieteenä”, lakkasi ole
masta, ei filosofia kadottanut omaa tutkimuskohdettaan. Filoso
fia tutkii samaa maailmaa, jota erikoisalojen tieteetkin tutkivat. 
Mutta se tiedostaa yleisempiä yhteyksiä ja suhteita kuin yksityi
set tieteenalat, erikoistieteet, jotka tutkivat joitakin erillisiä 
ilmiöiden aloja. Yksityisten tieteenalojen kehitys ei ole poistanut 
tarvetta ratkaista maailmankäsityksen peruskysymyksiä, joiden 
parissa filosofia on aina askarrellut. Kirjassaan »Materialismi 
ja empiriokritisismi” Lenin korosti monta kertaa, että filosofian 
peruskysymys on kysymys siitä, mikä on ensisijaista, materia 
vaiko tajunta, ja mikä on tietomme lähteenä. Tätä jokaisen 
maailmankatsomuksen peruskysymystä ei saa sekoittaa niihin 
konkreettisiin kysymyksiin, joita fysiikka, kemia ja muut tieteen
alat ratkovat. Lenin vastusti päättävästi machilaisten yrityksiä 
sekoittaa »oppi tästä tai tuosta materian rakenteesta tieto-opilli- 
seen kategoriaan, sotkea kysymys materian uusien muotojen 
(esimerkiksi elektronien) uusista ominaisuuksista tietoteorian 
vanhaan kysymykseen, kysymykseen tietomme lähteistä, objek
tiivisen totuuden olemassaolosta jne.” 2

Kysymys materian olemassaolon tunnustamisesta aisti mus- 
temme objektiivisena lähteenä on nimenomaan tieto-opin eikä * *

1 F. Engels, Anti-Duhring, Lahti 1951, s. 145.
* V. /. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 120.
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fysiikan tai kemian kysymys, totesi Lenin.1 Tieto-opillisten kysy
mysten joukkoon kuuluvat seuraavat: kysymys tajunnan suh
teesta materiaan — kumpi niistä on ensisijainen ja kumpi toissi
jainen; ovatko aistimuksemme, mielikuvamme ja käsitteemme 
objektiivisen maailman heijastusta; missä olosuhteissa tuo hei
jastus edustaa objektiivista totuutta; mikä on totuuden kritee- 
rio; mitä on materia, mitkä ovat sen olomuodot jne.

Luonnontieteiden ja yhteiskuntatieteiden kehitys vapautti 
filosofian yksityisten lakien tutkimisesta. Kukin yksityinen 
tieteenala tutkii joitain erityisiä liikunnan muotoja koskevia 
lakeja: mekaniikka mekaanisen liikkeen lakeja, kappaleiden 
paikanmuutoksia; kemia atomien liikettä ja yhdistymistä jne.; 
biologia elävien organismien kehityslakeja; yhteiskunnalliset 

.tieteet yhteiskunnallisen elämän eri prosessien ja ilmiöiden kehi
tyksen lakeja.

Kun erikoistieteet tutkivat maailman ilmiöiden jotain alaa tai 
puolta, niin dialektinen materialismi selvittää sen yleisen, mikä 
on kaikkien ilmiöiden ja prosessien pohjana. Se antaa niiden 
yleisten lakien tuntemuksen, joille alistuu kaikki liikunta ja kehi
tys, millä ilmiöiden alalla se tapahtuneekin: luonnossa, yhteis
kunnassa tai inhimillisessä ajattelussa.

Maailma on yksi, sillä kaikki ilmiöt siinä ovat liikkuvan 
materian erilaisia muotoja. Siinä vaikuttavat paitsi yksityiset 
myös yleiset kehityslait. Yleiset lait ovat yhtä todellisia kuin 
yksityisetkin lait.

Dialektinen materialismi tutkii yleisimpiä lakeja, jotka vai
kuttavat koko maailmassa, sekä niiden heijastumista ihmisen tie- 
dostuksessa. Tiedostuksen kehityksen yleisiä lainmukaisuuksia 
ei tutki mikään yksityistiede, vaan ne sisältyvät filosofian tutki
muskohteeseen.

Missä suhteessa objektiivisen maailman yleiset kehityslait 
ja tiedostuksen kehityksen lait ovat toisiinsa?

Kuten edellä jo mainittiin, ihmisen tiedostus heijastaa objek
tiivista maailmaa. Siksi se ei voi kehittyä lakien mukaan, jotka 
olisivat täysin erilaisia kuin itse maailman kehityslait. Kun ihmi
nen ajattelee logiikan lakien mukaisesti ottaen oikean lähtökoh
dan, hän tulee johtopäätöksiin, jotka pitävät yhtä todellisuuden

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 266.
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kanssa. Se osoittaa, että ajattelu ja todellisuus ovat pohjaltaan 
samojen yleisten lakien alaisia.

Dialektinen materialismi tarkastelee maailmaa sellaisena 
kuin se on olemassa, ts. alituisesti muuttuvana ja kehittyvänä. 
Mutta koska kaikki oliot ovat kehityksen alaisia, niin tämä kos
kee myös kategorioita (käsitteitä), jotka niitä heijastavat.

Jokainen tiede käyttää hyväkseen yleiskäsitteitä, kategorioita, 
jotka ovat loogisessa yhteydessä toisiinsa. Samalla tieteen kate
gorioiden looginen yhteys ja johdonmukaisuus heijastavat yleis
tetyssä muodossa itse todellisuuden historiallista kehitystä ja 
tiedostuksen kehitystä.

Marx esimerkiksi »Pääomassaan” aloittaa kapitalismin analyysin tavara- 
käsitteen tutkimisesta, paljastaa tavaran sisäiset ristiriidat ja niiden kehityk
sen ja osoittaa, miten näiden ristiriitojen dialektinen kehitys johtaa rahan 
muodostumiseen ja miten raha muuttuu pääomaksi. Tämä kategorioiden 
(tavara — raha — pääoma) looginen yhteys ei ole pelkkä ajatusrakennelma, 
vaan se on kapitalismin kehityksen historiallisen prosessin heijastus yleistet
tynä. Tunnettua on, että tavara edeltää pääomaa ei vain loogisesti vaan myös 
historiallisesti, kapitalistinen tuotanto syntyy tavaratuotannosta.

Erotukseksi yksityistieteiden, esimerkiksi kansantaloustieteen 
kategorioista (tavara, raha, pääoma ym.) filosofiset kategoriat 
ovat kaikkein yleisimpiä käsitteitä, jotka soveltuvat mihin tietee
seen tahansa. Ei yksikään tiedemies, olkoonpa hän luonnontietei
lijä, historioitsija, taloustieteilijä, kirjallisuudentutkija jne., voi 
selviytyä ilman sellaisia yleisimpiä käsitteitä kuin laki, lainmu
kaisuus, ristiriita, olemus ja ilmiö, syy ja seuraus, välttämättö
myys ja sattuma, sisältö ja muoto, mahdollisuus ja todellisuus 
jne. Filosofiset eli loogiset kategoriat ilmaisevat todellisuuden 
ilmiöiden välillä vallitsevat yleisimmät yhteydet ja samalla ne 
ovat maailman tiedostamisen eri asteita, toimivat ajattelun väli
neinä ja  yleistävät sen historiallisen kokemuksen, jonka ihminen 
on saanut tutkiessaan maailmaa.

Konkreettisten prosessien tutkimista ei tietenkään sovi kor
vata loogisten kategorioiden tutkimisella. Marxilais-leniniläinen 
filosofia on todellisuuden mitä erilaisimpien alojen tiedostami
sen ohje, mutta se ei korvaa yksityisiä tieteitä. Se ei anna val
miita ratkaisuja niihin kysymyksiin, joita eri tieteet tutkivat, 
vaan aseistaa kaikki tieteet oikean ajattelun teorialla ja meto
dilla näiden ratkaisujen löytämistä varten.
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Oikealla metodilla on suunnaton merkitys todellisuuden tie
dostamiselle. 17. vuosisadalla elänyt kuuluisa englantilainen 
materialisti F. Bacon vertasi metodia lyhtyyn, joka valaisee 
matkamiehen tietä. Tutkijaa, jonka varusteisiin ei sisälly oikea 
metodi, hän vertasi matkamieheen, joka harhailee pimeässä 
etsien hapuillen tietään.

Mutta mitä tiedostusmetodia sitten on pidettävä oikeana? 
Eikö tuon tai tämän metodin valinta ole tiedemiehelle maku
asia, samoin kuin matkamies, joka valmistautuu matkaan, voi 
harkintansa mukaan valita yhden tai toisen lyhdyn?

Ei, oikea tiedostusmetodi ei voi olla subjektiivisen harkinnan 
varassa. Tiedostusmetodi ei ole vain yksinkertainen teknillisten 
menetelmien ja tutkimustapojen kokoelma: sen on vastattava 
todellisuutta, ts. heijastettava objektiivisen maailman lakeja.

Metodin, ollakseen todella tieteellinen, ts. sellainen väline, 
jonka avulla voidaan saada oikeita tietoja, on johdettava ihmisen 
ajatusta ikään kuin samansuuntaisesti sen tien kanssa, jota myö
ten tutkimuksen kohteena olevan todellisuuden kehitys kulkee. 
Metodin on heijastettava niitä ilmiöiden välisiä yhteyksiä, joita 
näiden ilmiöiden välillä todellisuudessa esiintyy, ja ilmaistava 
niitä muutoksia tutkimuskohteessa, joita siinä todella tapahtuu.

Tieteellinen tiedostusmetodi perustuu siis siihen, että tiedos- 
tuksessa sovelletaan yleisimpiä luonnon, yhteiskunnan ja ajatte
lun kehityslakeja. Näiden lakien tuntemuksen antaa dialektinen 
materialismi. „...Juuri dialektiikka on nykyaikaisessa luonnon
tieteessä tärkein ajattelun muoto, sillä vain se edustaa yhden
mukaisuutta ja samalla siis metodia luonnossa tapahtuvien 
kehitysprosessien, luonnon yleisten yhteyksien ja yhdeltä tutki
musalalta toiselle siirtymisten selittämiseksi” ’, kirjoitti Engels.

Dialektinen materialismi on maailmankatsomus, se on tiedos- 
tus- ja toimintametodi. Se varustaa kaikilla aloilla toimivat 
tiedemiehet eheällä ja johdonmukaisesti tieteellisellä ajattelun 
teorialla, yleispätevällä tutkimusmetodilla. Tieteen erottaminen 
filosofiasta merkitsee, että tiedemiehet tuomitaan suorittamaan 
suuriarvoista työtään todellisuuden tiedostuksessa umpimäh- 1

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 458.
Tämä ja kaikki seuraavat lainaukset teoksesta Dialektik der Natur osoite

taan kokoelmasta Karl Marx — Friedrich Engels, Historisch-kritische Gesamt- 
ausgabe. Werke. Schriften. Briefe. Moskau—Leningrad 1935.
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käan, hapuillen, ilman suuntaa-antavia maailmankatsomukseni* 
siä metodologisia ajatuksia. Se merkitsee heidän pakottamistaan 
ratkaisemaan uudestaan jo kauan sitten ratkaistuja ongelmia, 
sitä paitsi ratkaisemaan niitä rajoitetun ja epätäydellisen aineis
ton pohjalla ottamatta varteen inhimillisen ajattelun koko histo
riallista kokemusta. Tällainen menettely merkitsee tieteen jarrut
tamista ja sen sysäämistä umpikujaan.

Tällaiseen umpikujaan sysäävät tiedettä esimerkiksi posi
tivismin eri muunnelmat (positivismi on levinnyt porvarillisessa 
filosofiassa 19. vuosisadan keskivaiheilta). Positivistit väittävät, 
että tiede ei tarvitse mitään filosofiaa; »tiede on oma filoso
fiansa” on heidän tunnuksenaan.

Positivistit hylkäävät filosofian kuitenkin vain sanoissa ja 
kehottavat tiedemiehiä pitämään kiinni myönteisestä, kokemus
peräisestä tiedosta. Todellisuudessa hekin saarnaavat filosofiaa, 
mutta epätieteellistä, joka rajoittaa kokemuksen aistihavaintojen 
summaksi, ja kieltäytyvät ottamasta selvää siitä, mikä nämä 
aistihavainnot synnyttää. Sen seurauksena positivistit päätyvät 
kieltämään objektiivisen maailman tiedostusmahdollisuuden, 
päätyvät agnostisismiin ja idealismiin.

Samalla on ilmeistä, ettei mikään tiede voi kehittyä hedelmäl- 
lisesti ilman syvällistä varmuutta siitä, että ihminen pystyy tie
dostamaan todellisuuden lainmukaisuudet ja käyttämään saa
miaan tietoja hyväkseen käytännön toiminnassa. Tämän 
kieltäminen tekee tieteestä hedelmättömän, sillä, kuten 
K. A. Timirjazev oikein huomautti, »ryhdyttäessä selittämään 
jotakin ilmiötä ei voida lähteä siitä väittämästä, että se on selit
tämätön” '.

Monet luonnontutkijat ovat positivismin vaikutuksesta selit
täneet kieltäytyvänsä kaikesta filosofiasta. Mutta sellainen kiel
täytyminen on todellisuudessa mahdotonta. Tieteessä ei voida 
olla »kahdenkesken tosiasioiden kanssa” ja jättää teoria labora
torion kynnyksen ulkopuolelle sekä pakottaa se vaikenemaan 
odottaen, mitä tosiasiat »puhtaassa muodossaan”, tosiasiat 
»sinänsä” sanovat. Ilman teoreettista ajattelua ei tiedettä voi 
olla olemassa, sillä sen tehtävänä ei ole vain yksinkertaisesti 
kuvailla, vaan myös selittää ilmiöt. 1

1 K. A. TuMupaaee, BmaJiH3M h Hayna, Coq., t. V, 1938, crp. 188.
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Siellä missä tiede siirtyy tosiasiain ja prosessien keräilystä 
ja kuvailemisesta lakien selville ottamiseen ja teoreettisiin johto
päätöksiin, siellä astuu jokainen avarasti ajatteleva fyysikko, 
kemisti, biologi tai sosiologi sellaiselle maaperälle, jolla hän ei 
voi selviytyä ilman filosofiaa, ilman maailmankatsomusta, 
ilman tieto-oppia. Kysymys on vain siitä, millaista filosofiaa hän 
käyttää hyväkseen, tieteellistä, materialistista, vaiko epätieteel
listä, idealistista, tahi kuten usein on laita, eklektistä, joka on 
idealismin ja materialismin sekoitus; käyttääkö hän hyväkseen 
porvarillisessa maailmassa vallallaolevan pintapuolisen ja 
eklektisen filosofisen ajattelun muotituotteita vai dialektisen 
materialismin tieteellistä filosofiaa, joka on filosofian ja luon
nontieteen monia vuosisatoja jatkuneen kehityksen korkein tulos.

Artikkelissaan »Luonnontiedettä henkimaailmassa” Engels 
toteaa, että filosofia kostaa puolestaan niille luonnontieteilijöille, 
jotka ovat sen hylänneet. Biologi A. Wallacen ja fyysikko 
W. Crookesin ja muiden esimerkillä, jotka uskoivat henkien ole
massaoloon ja joutuivat villin taikauskon, spiritismin, uhreiksi, 
Engels osoitti, että lattea kokemus, joka halveksii teoriaa, johtaa 
luonnontieteestä mystiikkaan.

Koska tieteellinen filosofia antaa yhtenäisen näkemyksen 
maailmasta, muodostaa eheän maailmankatsomuksen, se tekee 
tutkijalle mahdolliseksi katsoa jokaista tutkimaansa ongelmaa 
avarammasta näkökulmasta. Tämä antaa mahdollisuuden 
voittaa tutkimuskohteeseen suhtautumisessa se yksipuolisuus, 
jota väistämättömästi ilmaantuu tieteiden erikoistumisen yhtey
dessä.

Vaikka eri tieteet kehittyisivät kuinka pitkälle tahansa ja 
vaikka tieteen puu differentioituisi, haarautuisi suurestikin, ei 
filosofia menetä koskaan olemassaolonoikeuttaan. Tieteen kehitys 
on toisaalta rajoittanut ja ikään kuin kaventanut, mutta samalla 
myös eräässä mielessä laajentanut niiden kysymysten piiriä, 
jotka kaipaavat filosofista yleistystä. Tieteen kehitys asettaa 
myös eri tieteiden ratkaistavaksi kysymyksiä, joista erikoisalojen 
tiedemiehet eivät pysty selviytymään, elleivät he ole omaksuneet 
tieteellistä maailmankatsomusta.

Jonkin erikoisalan tiedemies, joka ei ole omaksunut oikeata 
materialistista filosofiaa, ei useinkaan pysty kärkevän ideologi
sen taistelun luomissa olosuhteissa vastustamaan taantumuk
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sellisen ideologian painetta, vaan joutuu epätieteellisen idealis
tisen filosofian pauloihin, joka haittaa tieteen kehitystä. »Voidak- 
seen kestää tämän taistelun ja käydä sen menestyksellisesti 
loppuun”, Lenin korosti, »luonnontieteilijän on oltava nykyajan 
materialisti, Marxin edustaman materialismin tietoinen kannat
taja, toisin sanoen dialektinen materialisti.” 1

Nykyajan tieteen saavutukset, jotka avaavat avaruuden teo
reettisen tiedostamisen ja käytännöllisen valloittamisen sekä 
ydinenergian hallitsemisen mahdollisuudet, eivät vähennä, vaan 
lisäävät luonnontieteen ongelmien filosofisen yleistyksen merki
tystä. »Tieteen valtavan kehityksen kaudella”, sanotaan NKP:n 
ohjelmassa, »käy entistä ajankohtaisemmaksi nykyajan luonnon
tieteen filosofisten ongelmien selvittäminen dialektisen materia
lismin, ainoan tieteellisen tiedostamismetodin pohjalla.”

Marxilainen filosofia on ohjaava metodi myös yhteiskunta
tieteitä varten. Se aseistaa ne ihmiskunnan historiallisen kehi
tyksen lainmukaisuuksien tuntemuksella. Kaiken liikunnan ja 
kehityksen yleiset lait, jotka ovat dialektisen materialismin tutki
muskohteena, soveltuvat myös yhteiskunnallisen elämän tiedos
tamiseen. Marx ja Engels laajensivat materialismin ja dialektii
kan yhteiskunnallisen elämän ilmiöiden tiedostamiseen, kehitti
vät tieteellisen käsityksen yhteiskunnallisesta elämästä, histo
riallisen materialismin. _

Historiallinen materialismi on erottamaton osa Marxin ja 
Engelsin luomasta filosofisesta maailmankatsomuksesta. Eheätä 
tieteellistä maailmankatsomusta ei voi olla olemassa ilman 
oikeaa käsitystä yhteiskunnan kehityksen yleisimmistä laeista. 
Materialismi filosofisena maailmankatsomuksena ei ollut täydel
linen eikä voinut antaa yhtenäistä selitystä koko maailmasta 
niin kauan kuin sitä ei ollut laajennettu ihmisyhteiskunnan tie
dostamiseen. Filosofian peruskysymyksen, kysymyksen ajattelun 
suhteesta olemiseen, oli saatava materialistinen ratkaisu myös 
yhteiskunnalliseen elämään sovellettuna. »Kun materialismi 
yleensä selittää tajunnan olemisesta johtuvaksi, eikä päinvas
toin, niin sovellettuna ihmiskunnan yhteiskunnalliseen elämään 
materialismi vaati yhteiskunnallisen tajunnan selitettäväksi 
yhteiskunnallisesta olemisesta johtuvaksi.” 2 Ratkaisemalla * *

' 1 V. !. Lenin, Teokset, 33. osa, s. 218.
* V. /. Lenin, Teokset, 21. osa, s. 41.
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tämän tehtävän Marx ja Engels saattoivat materialismin 
rakennustyön päätökseen. Näin siis historiallisen materialismin 
tultua löydetyksi luotiin ensi kerran eheä, johdonmukainen ja 
kaikilta puoliltaan kehitetty materialistinen maailmankatsomus, 
joka käsittää sekä luonnon että yhteiskunnallisen elämän.

Vain materialistisen historiankäsityksen perustalla, mikä toi 
esiin ihmisten yhteiskunnallis-historiallisen toiminnan merkityk
sen, voitiin poistaa eräs aikaisemman materialismin pääheik- 
kous, nimittäin tarkasteleva suhtautuminen todellisuuteen ja sen 
tiedostamiseen. Selittäessään oman filosofiansa ja kaiken aikai
semman filosofian välistä eroa Marx sanoi, että siihen asti filoso
fit olivat vain selittäneet maailmaa, kun tehtävänä on sen muut
taminen. Juuri tätä aktiivista tehtävää täyttääkin marxilainen 
filosofia, joka on maailman vallankumouksellisen uudistamisen 
väline.

3. Dialektinen ja historiallinen materialismi — aatteellinen 
ase taistelussa kommunismin puolesta

Kaikille historian murroskausille on luonteenomaista taiste
lun kärjistyminen ei vain politiikan ja talouden, vaan myös ideo
logian alalla. Sellaisina kausina tarve selvitellä filosofisesti 
niiden syvällekäypien muutosten merkitystä, joita tapahtuu 
yhteiskunnallisessa elämässä, on erityisen pakottava, ja erilais
ten maailmankatsomusten törmääminen vastakkain ilmenee 
hyvin selvänä. Tarvitsee viitata vain esimerkiksi renessanssin 
kauteen, jolloin alkoi feodalismin ja sen henkisen tuen, kirkon, 
heikkeneminen. Tuolla kaudella käytiin avoimessa tai uskon
nolla verhotussa muodossa taistelua edistyksellisten ja taantu
muksellisten voimien välillä, ja se ilmeni filosofisten maailman
katsomusten välisenä taisteluna. Kopernikuksen, Giordano Bru
non, Galilein, Thomas Moren ja muiden sen ajan ajattelijain 
teoksissa asetettiin kirkon henkistä diktatuuria vastaan edistyk
selliset filosofiset aatteet, humanismin aatteet. Samalla tavoin 
Ranskassa 18. vuosisadalla Bastiljin valtausta edelsi hyökkäys 
vanhan järjestelmän taantumuksellisia henkisiä tukipilareita 
vastaan. Ranskalaisten valistusfilosofien teokset, joissa arvos
teltiin feodalismin ideologiaa ja laitoksia, suorittivat vallanku
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mouksen ihmismielissä, mikä oli johdantona yhteiskunnalliseen 
vallankumoukseen.

Nykyinen aikakausi on historian syvällisimmän yhteiskun
nallisen muutoksen aikakautta, muutoksen, jonka on määrä 
tehdä kaikkialla loppu ihmisen harjoittamaan ihmisen riistoon 
perustuvasta luokkayhteiskunnasta ja luoda uusi, kommunisti
nen yhteiskunta, joka on vapaa luokkasorron ja kansallisuussor- 
ron kaikista muodoista. Se on samalla toisaalta aikansa elänyttä 
kapitalistista järjestelmää kaikin voimin puolustamaan pyrkivän 
porvariston maailmankatsomuksen ja toisaalta vallankumouk
sellisen proletariaatin maailmankatsomuksen välisen mitä kär- 
kevimmän taistelun aikakautta.

Marxilainen filosofia syntyi proletariaatin, historian vallan- 
kumouksellisimman luokan, ideologiana, luokan joka johtaa kan
sanjoukkoja taistelussa kapitalismin kukistamiseksi ja kommu
nismin rakentamiseksi. Oikealla, tieteellisellä maailmankatso
muksella on valtava merkitys työtätekevien vapaustaistelussa. 
Leninin sanojen mukaan Marxin filosofinen materialismi osoitti 
proletariaatille ulospääsyn siitä henkisestä orjuudesta, jossa 
kaikki sorretut luokat olivat siihen asti olleet. Marxilainen filo
sofia antoi kehittyneimmille työläisille mahdollisuuden vapautua 
uskonnon henkisestä sorrosta, lapsellisesta uskosta kapitalisti
sen maailman vallanpitäjien ja isäntien hyviin aikomuksiin, ja 
tulla tietoisiksi siitä, että työväenluokka voi vapautua riistosta 
vain omalla aktiivisella taistelullaan.

Dialektisen ja historiallisen materialismin ja myös taloudel
lisen oppinsa luomisen ansiosta Marx ja Engels kykenivät muut
tamaan sosialismin utopiasta, parempaan tulevaisuuteen tähtää
västä haaveesta tieteeksi, joka näyttää proletariaatin puolueelle 
oikean tien uuden yhteiskunnan rakentamisen puolesta käytä
vässä taistelussa.

Marxilaisuus antoi ensi kerran johdonmukaisen tieteellisen 
pohjan maailman vallankumouksellisen uudistamisen käytäntöä 
varten.

Yhteiskunnallisten oppien historiassa on paljon esimerkkejä 
siitä, miten ihmiset, jotka ovat julistaneet omat teoriansa äärim
mäisen vallankumouksellisiksi, mutta olleet idealisminkannalla, 
ovat rajoittaneet työtätekevien vapauttamisen tehtävät yksin
omaan heidän vapauttamiseensa vääristä käsityksistä, harha
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kuvitelmista. Jo toimintansa alkuvaiheissa Marx ja Engels 
kohdistivat murskaavan arvostelunsa vasemmistohegeliläisiin * *, 
jotka näkivät syyn työläisten sorronalaiseen asemaan itsensä 
työläisten ajattelussa ja vakuuttivat heille, että he voivat hävit
tää pääoman saamalla ajatuksissa voiton pääoman yleiskäsit
teestä. Työläiset tietävät, korostivat Marx ja Engels, että yksi
tyisomistus, pääoma, palkkatyö ja kapitalistien harjoittama 
työläisten riisto eivät ole suinkaan mitään mielikuvituksen tuot
teita, vaan ne ovat reaalisia suhteita ja siksi ne on hävitettävä 
käytännöllisellä tavalla.

Tässä kiistassa esiintyy sama materialismin ja idealismin 
vastakohtaisuus, jonka näimme tarkastellessamme filosofian 
peruskysymystä. Marx ja Engels ovat tässäkin johdonmukaisia 
materialisteja, jotka näkevät syyn työväenluokan sorrettuun ase
maan sen yhteiskunnallisen olemisen kapitalistisissa ehdoissa ja 
pitävät sen vuoksi välttämättömänä muuttaa tämä oleminen käy
tännössä, hävittää kapitalistinen järjestelmä vallankumouksel
lista tietä. Heidän arvostelemansa vasemmistohegeliläiset päin
vastoin olivat kokonaan idealistisen historiankäsityksen kan
nalla, joka antaa ratkaisevan merkityksen yhteiskunnallisessa 
elämässä aatteille, ihmisten katsomuksille.

Tuon idealistisen katsantokannan mukaan työläiset „lakkaa- 
vat olemasta todellisuudessa palkkatyöläisiä, kunhan he vain 
ajatuksissa hävittävät ajatuksen palkkatyöstä, kunhan he vain 
ajatuksissa lakkaavat pitämästä itseään palkkatyöläisinä ja 
tämän järjettömän kuvitelman mukaisesti eivät enää salli, että 
heidät palkataan yksityisinä henkilöinä. Absoluuttisina idealis
teina, eteerisinä olentoina he luonnollisesti voivat sitten elää 
puhtaan ajattelun eetterHlä” 2.

Yhtä idealistisella kannalla ovat myös ne nykyajan oikeisto- 
sosialistit, jotka Ranskan oikeistososialistien edesmenneen joh
tajan L. Blumin tavoin yrittävät korvata kapitalistisen yhteis
kunnan vallankumouksellisen uudistamisen tehtävän saarnoilla 
ihmisten siveellisestä itsekasvatuksesta. ..Meidän on tehtävä

1 Vasemmistohegeliläisiksi (eli nuorhegeliläisiksi) nimitettiin saksalaisen 
porvarillisen liberalismin ideologeja 19. vuosisadan 30- ja  40-luvuilla (Bruno 
Bauer, D. Strauss ym.).

* Marx und Engels, Die heilige Panulle,'MEGA, 1. Abt., Bd. 3, S. 224.
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elämä paremmaksi kehittämällä omaa itseämme”, he kehottavat 
tekopyhästi. Yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden syyn he 
näkevät ihmisten siveellisissä heikkouksissa ja keinon näiden 
poistamiseen itsekasvatuksessa.

Todellisuudessa paheiden syynä ovat päinvastoin ne epäinhi
milliset elämänehdot, jotka vallitsevat yksityisomistukseen ja 
ihmisen harjoittamaan ihmisen riistoon perustuvassa kapitalisti
sessa maailmassa. Siksi historiallisen materialismin kannat
tajat päinvastoin kuin idealistit pitävät yhteiskunnallisen 
pahan hävittämisen välttämättömänä ehtona yhteiskunnallisen 
olemisen perinpohjaista muuttamista, minkä toteuttaa prole
tariaatin sosialistinen vallankumous. Materialistinen käsitys 
yhteiskunnallisen elämän ilmiöistä johtaa niin ollen yhteis
kunnallisen vallankumouksen välttämättömyyden tunnustami
seen.

Yhteiskunnallisen vallankumouksen ajatuksella, jonka kapi
talistinen todellisuus synnyttää, on teoreettisena perustanaan 
dialektis-materialistinen käsitys luonnon ja yhteiskunnan kehi
tyksestä. Jos kaikki muuttuu, kuten dialektiikka opettaa, niin ei 
myöskään yhteiskuntajärjestelmä voi olla muuttumaton; jokai
nen yhteiskunnallisen elämän muoto, joka on aikanaan syntynyt 
historiallisen kehityksen vaatimuksesta, vanhettuu ja on korvat
tava uudella, korkeammalla muodolla. Ja luokkayhteiskunnassa, 
jonka kehitys tapahtuu luokkien välisten yhteentörmäysten 
kautta, tuon korvaamisen toteuttaa yhteiskunnallinen vallan
kumous.

Olisi tietysti väärin ymmärtää edelläsanottu siten, että 
yhteiskunnallisen vallankumouksen ja proletariaatin diktatuurin 
ajatus ja Marxin koko tieteellinen kommunismi ovat puhtaasti 
looginen johtopäätös marxilaisesta materialismista ja dialektii
kasta. Tieteellinen kommunismi on kapitalismin ja sen kehitys- 
lakien syvällisen erittelyn tulos. Marxilainen kansantaloustiede 
osoittaa kapitalismin ristiriidat, jotka johtavat väistämättömästi 
luokkataistelun kärjistymiseen ja sosialistiseen vallankumouk
seen. Mutta korostettaessa marxilaisen talousteorian merkitystä 
tieteellisen kommunismin perusteluna ei saa olla samalla näke
mättä sisäistä yhteyttä Marxin materialistisen dialektiikan ja 
hänen luokkataistelua, sosialistista vallankumousta ja proleta
riaatin diktatuuria koskevan oppinsa välillä.
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Marxin taloustieteellisen teorian metodologisena, filosofisena 
perustana on niin ikään dialektinen ja historiallinen materia
lismi. Lenin kirjoitti, että Marxin ..Pääomassa” on ..sovellettu 
yhteen tieteeseen logiikkaa, dialektiikkaa ja materialismin tieto- 
oppia” ja että „Marx käsittelee porvarillisen yhteiskunnan dia
lektiikkaa vain dialektiikan yksityistapauksena” Sen vuoksi 
Marxin ..Pääomaa”, erityisesti sen I lukua, ei voi täysin ymmär
tää tutkimatta dialektiikkaa.

Marxin filosofinen materialismi ja  dialektinen metodi ovat 
punaisena lankana hänen oppinsa kaikissa osissa yhdistäen ne 
yhtenäiseksi sopusuhtaiseksi maailmankatsomukseksi.

II Internationalen opportunistit ja samoin nykyajan revisio
nistit ovat usein väittäneet ja väittävät, että marxilaisuudella ei 
ole omaa filosofiaa; he ovat yrittäneet rajoittaa Marxin opin 
pelkäksi historian ja taloustieteen teoriaksi, joka voidaan muka 
liittää mihin filosofiseen järjestelmään tahansa.2

Eklektikot, jotka ovat yrittäneet yhdistää marxilaisen yhteis
kuntaopin ei-marxilaisiin filosofisiin järjestelmiin, ovat aina 
epäonnistuneet. Heidän yrityksensä todistavat, että he eivät ole 
ymmärtäneet eivätkä ole halunneetkaanlodella ymmärtää enem
pää marxilaista filosofiaa kuin kansantaloustiedettä ja tieteel
listä sosialismiakaan. Luopuminen marxilaisuuden filosofiasta, 
dialektisesta ja historiallisesta materialismista, merkitsee, että 
marxilaisesta teoriasta yritetään karsia pois sen vallankumouk
sellinen olemus ja riistää Marxin yhteiskuntaopilta ja sosialis
min teorialta niiden filosofinen perusta.

Marxilaisuudelle yhtä vastakkaisia ovat myös nykyajan revi
sionistien yritykset selittää filosofisten suuntien jako materia- * *

1 B. H. Jlenuu, 4>H.noco(|>CKHe TeTpaflii, 1947, crp. 215, 328.
* Plehanoville lähettämässään kirjeessä vuonna 1898, kaudella, jolloin 

revisionistit koettivat yhdistää marxilaisuuden ja uuskantilaisuuden, Karl 
Kautsky, joka aikanaan oli II Internationalen huomattavin teoreetikko, kirjoitti: 
„Joka tapauksessa minun on sanottava avoimesti, että uuskantilaisuus häm
mästyttää minua vähiten. En ole koskaan ollut vahva filosofiassa ja vaikka 
olenkin täysin dialektisen materialismin kannalla, ajattelen kuitenkin, että 
Marxin ja Engelsin taloudellinen ja historiallinen näkökanta on äärimmäisessä 
tapauksessa sovitettavissa yhteen uuskantilaisuuden kanssa.” Vuosikymmenen 
myöhemmin, kun revisionistit ryhtyivät yhdistämään toisiinsa marxilaisuutta 
ja Machin idealistista filosofiaa, Kautsky lausui, että hän ei pidä marxilai
suutta filosofisena oppina, vaan empiirisenä tieteenä, erityisenä käsityksenä 
yhteiskunnasta. Tämä katsomus, hän sanoi, on tosin yhteensovittamaton idea
listisen filosofian kanssa, mutta se ei ole ristiriidassa Machin tieto-opin kanssa.
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lismlln ja idealismiin »vanhentuneeksi”. Nuo väitteet merkitse
vät tosiasiassa revisionistien luisumista porvarillisen filosofian 
kannalle, luopumista dialektisesta materialismista, niissä toistuu 
se, mistä Bernstein ja myöhemmin Bogdanov, Kautsky, Max 
Adler ja muut revisionistit aloittivat marxilaisuuden pettä
misen.

Marxilaisen puolueen strategia ja taktiikka ovat erottamatto
massa yhteydessä sen maailmankatsomuksen perustaan, dialek
tiseen ja historialliseen materialismiin. Lenin mainitsi useissa 
yhteyksissä, että kommunistisen puolueen politiikka ei perustu 
subjektiivisiin toivomuksiin, vaan objektiivisten olosuhteiden, 
erityisesti luokkien keskinäisen voimasuhteen, tarkkaan materia
listiseen huomioimiseen. Kehitellessään strategiaansa ja taktiik
kaansa puolue ei tarkastele luokkia ja niiden keskinäissuhteita 
staattisina, vaan liikkeessä olevina, eikä yksinomaan mennei
syyden, vaan myös tulevaisuuden näkökulmasta katsottuina, 
niin kuin vallankumouksellinen dialektiikka vaatii.

Ajankohtina, jolloin tapahtumat kehittyvät nopeasti ja tilanne 
muuttuu jyrkästi, taistelevien voimien suhde vaatii erikoisen 
huolellista konkreettis-historiallista suhtautumista tapahtumien 
arviointiin ja luokkataistelun kysymyksiin. Sitä vastoin abstrak- 
tis-dogmaattinen suhtautuminen näissä oloissa saattaa olla san
gen vaarallista.

Kommunistisessa puolueessa maailmankatsomukselliset 
kysymykset eivät milloinkaan ole olleet eivätkä voi olla sen eri 
jäsenten »yksityisasia”. Opportunistit selittävät, että filosofiset 
katsomukset ja uskonnolliset käsitykset ovat jokaisen sosiali
demokraatin yksityisasia ja että puolue ei sido itseään mihin
kään filosofiaan. Tuollainen sananselitys avaa ovet selko seläl
leen porvarillisten katsomusten tunkeutumiselle työväenpuoluee
seen, marxilaisuuden revidoinnille ja vaihtamiselle idealistiseen 
porvarilliseen filosofiaan ja sosiologiaan. Opportunistien pyrki- 
mysperille vastakkaisesti kommunistinen puolue on kasvanut ja 
karaistunut monoliittisena, säröttömän yhtenäisenä järjestönä, 
jota liittää yhteen aatteellisten, poliittisten, taktillisten ja järjes
töllisten periaatteiden yhteisyys. Marxilaisuuden teoreettisten, 
filosofisten perusteiden puolustamista kommunistinen puolue 
pitää puolueasianaan, sillä se näkee marxilaisessa filosofiassa 
työväenluokan henkisen aseen.
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Eikö teorian proletaarinen, kommunistinen puoluekantaisuus 
ole ristiriidassa teorian tieteellisyyden kanssa? Porvariston 
ideologit ja heidän jäljessään myös revisionistit tavallisesti ylis
tävät teorian puolueettomuutta pitäen sitä objektiivisuuden, tasa
puolisuuden ja tieteellisyyden synonyyminä. Mutta todellisuu
dessa jokainen filosofinen, sosiologinen ja taloustieteellinen teo
ria, joka yrittää selittää yhteiskunnallisen elämän polttavan 
tärkeitä kysymyksiä, ilmaisee jonkin luokan etuja ja on siinä 
mielessä puoluekantaista. Koko kysymys on siinä, mikä tuo 
luokka on, missä suhteessa sen edut ovat yhteiskunnalliseen 
edistykseen. Taantumuksellisen porvariston edut vaativat ihmi
sen harjoittaman ihmisen riiston ja sorron ikuistamissa. Nämä 
edut sysäävät porvariston ideologeja ahtaiden itsekkäiden luok
kaetujen nimessä vääristelemään totuutta, esittämään todelli
suuden väärässä valossa. Säilyttääkseen kapitalistisen järjes
telmän ja oman luokkansa herruuden nykyisen porvariston 
ideologit yrittävät esittää kapitalismin paremmassa valossa, 
peittelevät sen ristiriitoja ja moittivat kaikin tavoin sosia
lismia.

Taantumukselliset luokat eivät voi hyväksyä vallankumouk
sellista, materialistista dialektiikkaa. Proletariaatti päinvastoin 
johdonmukaisesti vallankumouksellisena luokkana on kiinnostu
nut yhteiskunnan perusteellisesta uudistamisesta ja kaikenlaisen 
sorron hävittämisestä. Ottaessaan vallan se ei tee sitä korvatak
seen riiston yhden muodon toisella, vaan hävittääkseen kaiken 
riiston ja kaikki luokat. Mutta tämä tehtävä voidaan toteuttaa 
ja uudistaa maailma vain silloin, kun tunnetaan maailman 
lainmukaisuudet. Siksi proletariaatti ja sen marxilainen puolue 
ovat kiinnostuneita maailman tiedostamisesta sellaisena kuin se 
on, ilman mitään vääristelyjä. Ne ovat kiinnostuneita niiden 
kehitystendenssien selvillesaamisesta, jotka syntyvät itsessään 
todellisuudessa. Vain tieteellinen maailmankatsomus voi olla 
oikeana ohjeena vallankumouksellisessa, toiminnassa. Juuri siksi 
proletaarinen, kommunistinen puoluekantaisuus tieteessä, muun 
muassa filosofiassa, ei ole ristiriidassa objektiivisuuden kanssa, 
vaan vaatii maailman objektiivista tiedostamista ja sopii yhteen 
ankaran tieteellisyyden ja objektiivisuuden kanssa.

Nykyajan revisionistit sanovat, että tunnustaessaan teorian 
puoluekantaisuuden marxilaiset luisuvat yksinkertaistettuun filo
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sofien jakamiseen kahteen leiriin, materialisteihin ja idealistei- 
hin, työntävät luotaan huomattavan osan filosofeja ja muiden 
yhteiskuntatieteiden edustajia sekä kieltäytyvät kaikesta siitä 
arvokkaasta, mitä on ei-marxilaisessa filosofiassa, sosiologiassa, 
taloustieteessä, historiatieteessä jne.

Marxilaisten ei tarvitse jakaa filosofeja kahteen leiriin, sillä 
tuo jako on olemassa todellisessa elämässä riippumatta kenen
kään mielipiteistä. Tämän tosiasian kieltäminen on yhtä järje
töntä kuin olisi sen kieltäminen, että nykyisessä kapitalistisessa 
yhteiskunnassa on olemassa luokkia ja niiden taistelua. Mutta 
tämän tosiasian tunnustaminen ei ole suinkaan samaa kuin 
nihilistinen suhtautuminen porvarillisten tiedemiesten tutkimus
ten myönteisiin tuloksiin. Marxilaiset osaavat vetää rajan niiden 
mitä arvokkaimpien faktillisten, tosiasioita selvittelevien tutki
musten, joita rehellisesti todellisuutta tutkivat porvarilliset 
tiedemiehet usein suorittavat, ja heidän väärien teoreettisten, 
filosofisten yleistystensä ja johtopäätöstensä välille. Samalla 
kun marxilaiset heittävät pois sen, missä on porvarillisen rajoit
tuneisuuden ja ennakkoluulojen leima, he käyttävät hyväksi 
porvarillisten tutkijoiden kaikki myönteiset saavutukset kon
kreettisten tieteiden alalla. Näiden saavutusten huomiotta jä t
täminen merkitsee ajautumista lahkolaiskannalle, kun taas 
noiden tutkijoiden filosofisten johtopäätösten omaksuminen 
näiden saavutusten mukana merkitsee omista aatteellisista ase
mista luopumista ja vastustajan ideologian pauloihin joutu
mista.

Edelleen on todettava, että nykyaikaisen idealismin taantu
muksellisuus filosofisena oppina ei merkitse, että kaikki sen 
kannattajat henkilökohtaisesti olisivat poliittisesti taantumuk
sellisia, rauhan ja demokratian vihollisia. Porvarillisten tiede
miesten idealististen harhojen alkusyynä ei välttämättä ole 
henkilökohtainen omaa etua tavoitteleva kiinnostus kapitalismin 
puolustamiseen, niin kuin marxilaisuuden yksinkertaistajat väit
tävät. Nuo harhat ovat usein porvarillisten ennakkoluulojen 
vaikutuksen seurausta, yhteiskunnallisen näköpiirin rajoittunei
suudesta yms. johtuvia. Tekemättä mitään kompromisseja por
varillisen ideologian, filosofisen idealismin kanssa, marxilaiset 
puolueet eivät torju luotaan porvarillisen sivistyneistön eri ker
roksia, jotka ovat omaksuneet porvarillisen ideologian, vaan
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päinvastoin pyrkivät vetämään niitä yhteiseen taisteluun rau
han, demokratian ja sosialismin puolesta.

Mitä enemmän kapitalismin kriisi syvenee, sitä selvempänä 
ilmenee sen kyvyttömyys turvata ihmisyhteiskunnan jatkuva 
taloudellinen, poliittinen ja henkinen edistys.

Jopa marxilaisuuden vastustajien on nykyisin pakko mieli- 
pahakseen myöntää marxilaisen filosofian yhä kasvava vaikutus 
työtätekeviin joukkoihin kaikkialla maailmassa. Jotkut heistä 
sanovat marxilaista oppia nykyisen maailman merkittävimmäksi 
ja samalla huolestuttavimmaksi aatteelliseksi voimaksi. Amerik
kalaisessa sanomalehdessä „The Washington Post and Times 
Herald” julkaistiin vuonna 1961 filosofian ansioituneen professo
rin James B. Hodgsonin tässä suhteessa luonteenomainen kirje. 
„Etevä saksalainen filosofi”, kirjoittaa tekijä, ..istuessaan British 
Museumissa kehitti mahtavan yhteiskunnallisen filosofian. Tar
koitamme tietenkin Karl Marxia.

Hänellä ei ollut ainuttakaan panssarivaunua eikä ainutta
kaan suihkukonetta tai rakettia. Ja siitä huolimatta hänen laaja
kantoiset tieteelliset teoksensa muodostavat perusvoiman, joka 
uhkaa nykyään Länttä. Minusta näyttää, että hra Hruätäevin 
syvä vakaumus kommunismin lopullisesta voitosta johtuu aat
teiden nerokkaan mestarin teoksista.

Käsittääkseni ei länsimaisten filosofien keskuudessa ole 
nykyään sellaista liikettä, jonka tarkoituksena olisi kehittää 
jokin vastaus Marxille ja jota voitaisiin tehokkaasti käyttää 
tässä syvenevässä kriisissä. Tietääkseni ei presidentti Kennedyn 
lähellä olevissa piireissä ole yhtäkään filosofia.

Marx odottaa vastausta Länneltä.”
Kapitalismin puolustajien huolestuneisuus ei ole aiheetonta. 

Kysymys ei tietenkään ole presidenttiä lähellä olevien piirien 
filosofien luvusta, vaan siitä että porvarillisen järjestelmän 
ideologit katsovat menneisyyteen, puolustavat aikansa elänyttä 
maailmaa. Sen vuoksi he eivät kykene kehittämään sellaisia 
aatteita, jotka voisivat sytyttää miljoonien sydämet. Mutta 
kommunismi tuo maailmaan innostavia ja jaloja aatteita saat
taen voimaan maailmassa kaikkien kansojen Rauhan, Työn, 
Vapauden, Tasa-arvoisuuden, Veljeyden ja Onnen.

Viimeksikuluneiden vuosikymmenien aikana tapahtuneet suu
ret historialliset muutokset, sosialismin täydellinen ja lopullinen
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voitto Neuvostoliitossa ja  Neuvostoliiton menestyksellinen kehi
tys kommunismiin, sosialistisen maailmanjärjestelmän muodos
tuminen ja kasvu, sen muuttuminen yhteiskunnan kehityksen 
ratkaisevaksi voimaksi, imperialismin siirtomaajärjestelmän 
romahdus, vahvistavat marxismin-leninismin totuudellisuuden. 
Koko maailman työtätekevät ihmiset näkevät, että Marxin 
ennustama kapitalismin romahdus toteutuu ja että Leninin 
ennustama maailmanhistorian uusi kausi, jolloin Idän kansat 
ratkaisevat itse kohtalonsa ja jolloin niistä tulee mahtava voima
tekijä kansainvälisissä suhteissa, on koittamassa.

Vain marxismin-leninismin aatteet ovat osoittautuneet kyke
neviksi näyttämään kansoille tien niiden todelliseen vapautuk
seen ja antamaan vastaukset kysymyksiin, joita maailmanhisto
rian nykyinen aikakausi nostaa esille.

Sellaisina murroskausina, jollaista ihmiskunta parhaillaan 
elää, lisääntyy erityisen suuresti oikean, tieteellisen maailman
katsomuksen merkitys. Se avaa selvät näköalat ja herättää 
työtätekevissä joukoissa varmuutta oikean asiansa voitosta. 
Juuri sen vuoksi NKP:n ohjelmassa sanotaan: „On edelleenkin 
puolustettava päättävästi ja kehitettävä dialektista ja historial
lista materialismia, tiedettä, joka tutkii luonnon, yhteiskunnan 
ja inhimillisen ajattelun yleisimpiä kehityslakeja.”

: Tieteellisen maailmankatsomuksen, dialektisen ja historialli
sen materialismin, synty- ja kehitysvaiheista sekä perussisällöstä 
tehdään selkoa tämän kirjan seuraavissa luvuissa.



I I  l u k u

MARXILAISEN FILOSOFIAN 
SYNTY JA KEHITYS

1. Marxilaisen filosofian synnyn historialliset 
edellytykset Marx ja Engels — dialektisen ja historiallisen 

materialismin suuret luojat

19. vuosisadan 40-luvulla tapahtui filosofisen ajattelun kehi
tyksessä suuri vallankumouksellinen murros: syntyi marxilainen 
filosofia — dialektinen ja historiallinen materialismi. Marxilai
nen filosofia, jota me täydellä syyllä pidämme totuudellisena ja 
aikamme ainoana tieteellisenä maailmankatsomuksena, on kon
kreettisen historiallisen aikakauden tuote, kuten jokainen muukin 
filosofinen oppi. Kun filosofit eivät olleet aikaisemmin luoneet 
eivätkä voineetkaan luoda tällaista oppia, ei se johtunut heidän 
kyvyttömyydestään, vaan ennen kaikkea niistä historiallisista 
olosuhteista, joissa he toimivat.

Viime vuosisadan keskivaihe muodostui dialektisen ja histo
riallisen materialismin syntyajaksi siitä syystä, että koko 
yhteiskuntakehityksen kulku, samoin kuin luonnontuntemuksen 
karttuminen ja koko edeltänyt filosofian kehitys johdattivat lain
mukaisesti, välttämättömästi tähän käännekohtaan. Marxilai
suus kokonaisuutena ja marxilainen filosofia sen olennaisena 
osana syntyivät kypsyneen historiallisen tarpeen vuoksi vastauk
sena niihin kysymyksiin, jotka yhteiskunnan objektiivinen kehi
tys ja inhimillisen tiedon kehitys olivat nostattaneet esiin.

..Filosofian historia ja yhteiskuntatieteen historia osoittavat 
täysin selvästi, että marxilaisuudessa ei ole mitään, mikä muis
tuttaisi 'lahkolaisuutta’, kun tällä tarkoitetaan jotain koteloitu
nutta, luutunutta oppia, joka on syntynyt sivussa maailman 
sivistyksen kehityksen valtatiestä", kirjoitti Lenin. ..Päinvastoin, 
Marxin koko nerokkuus on juuri siinä, että hän antoi vastaukset 
kysymyksiin, jotka ihmiskunnan edistyksellinen ajattelu oli jo 
asettanut. Hänen oppinsa syntyi filosofian, poliittisen taloustie-
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teen ja sosialismin suurimpien edustajien opin suoranaisena ja 
välittömänä jatkona.” 1

Nämä sanat luonnehtivat niin marxilaisuuden, marxilaisen 
filosofian ja koko sitä edeltävän inhimillisen ajattelun välillä 
vallitsevaa sisäistä yhteyttä, periytyvyyttä, kuin myös sitä uutta, 
mikä tekee marxilaisuuden synnystä rajapyykin, vallankumouk
sellisen mullistuksen ihmiskunnan henkisessä historiassa. Ilman 
sen kriitillistä omaksumista ja muokkaamista, minkä aikaisem
pien vuosien edistynein filosofinen ajattelu oli aikaansaanut, ei 
dialektisen ja historiallisen materialismin synty olisi ollut mah
dollinen. Marxilainen filosofia on filosofisen ajattelun pitkän 
kehityksen tulos ja täydellistymä, se on perinyt oikeutetusti kai
ken sen, mikä on luotu mutkikkaalla ja ristiriitoja täynnä ole
valla tieteellisen maailmankatsomuksen kehittelyn tiellä.

Niin kuin ensimmäisessä luvussa on sanottu, heti filosofisen ajattelun syn
nyttyä. alkoi ja sittemmin yhä- enemmän kärjistyi taistelu filosofian kahden 
perussuunnan, materialismin ja  idealismin välillä. Filosofian historiallisella 
kehityksellä oli määrätty lainmukaisuutensa, joka sisältyi siihen, että tässä 
taistelussa muodostui ja  kehittyi kansojen henkisen kehityksen tietyistä mut
kista huolimatta idealismin ja uskonnon vastapainoksi ainoa oikea — materia
listinen maailmankatsomus. Materialismi syntyi jo kaukaisessa muinaisuu
dessa. Se vastasi oikeaa ja samalla tervettä inhimillistä käsitystä luonnosta 
objektiivisena tajunnasta riippumattomana reaalisuutena.

Jo muinaiskreikkalaiset materialistit Thales, Anaksimandros ja Anaksime- 
nes, jotka elivät 6. vuosisadalla ea., katsoivat luonnon ilmiöt olemukseltaan 
aineellisiksi ja näkivät niiden perustan yhdessä ainoassa ..alkuaineessa”. 
Thales piti ..alkuaineena” vettä, Anaksimandros rajatonta, epämääräistä ainetta 
(apeiron), Anaksimenes ilmaa. Kaikki maailmankaikkeuden ilmiöt saivat näi
den filosofien opin mukaan selityksensä materiaalisten ..alkuaineiden” ikuisesta 
liikkeestä, niiden loputtomasta muuttumisesta.

Materialistista filosofiaa kehitettiin edelleen Herakleitos Efesolaisen opissa, 
joka eli 6. vs. lopulla ja 5. vs. alussa ea. Muinaiskreikkalaisen materialisti ja 
dialektikko Herakleitoksen opin mukaan maailmaa ei ole juonut jumala, vaan 
se on aina ollut olemassa ja tulee ikuisesti olemaan. Maailman kaikkien 
ilmiöiden ykseyden selityksenä on se, että niiden perustan muodostaa yhtenäi
nen „alku", aineellinen prosessi — tuli. Kaikki maailmassa ja maailmankaik
keudessa kehittyy säännönmukaisesti tulen syttymisen ja sammumisen ansiosta. 
..Maailmaa, joka on yksi ja sama kaikelle olevaiselle, ei ole muodostanut 
mikään jumala eikä ihminen, vaan se on aina ollut ja on iäti oleva iankaikki
sesti elävänä tulena, joka määrätyn järjestyksen mukaan syttyy ja sammuu.” 1 2

1 V. I. Lenin, Teokset, 19. osa, s. 3.
2 ..MaTepuajiHCTH npeBHeft TpeimH. Coöpaime tckctob TepaKauTa, JXeuo- 

KpHTa h SnHKypa”, MocKBa, 1955, cTp. 44.
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Tämän Herakleitoksen lauselman V. I. Lenin luonnehtii erittäin hyväksi dia
lektisen luonnonkäsityksen alkuajatukseksi.1

Herakleitoksen opissa tulee esiin vanhanajan materialismin elimellinen 
yhteys todellisuuden dialektiseen käsittämiseen. Ensimmäinen seikka, mihin 
huomio kiintyy tarkasteltaessa luontoa ja yhteiskunnallista elämää, on yleinen 
muuttuminen, ilmiöiden vaihtuminen, niiden syntyminen ja häviäminen. 
Muinaiset materialistifilosofit, jotka ottivat maailman sellaisena kuin se on 
ja miltä se ensi tarkastelussa näyttää, kuvastivat opeissaan tätä yleisen muut
tumisen, liikunnan ja kehityksen prosessia.

Muinaiskreikkalaiset filosofit Leukippos ja Demokritos (5. vs. ea.) lau
suivat erinomaisen ajatuksen aineen atomirakenteesta ja kaikkien luonnon
ilmiöiden syy-yhteydestä. Leukippos laski perustan muinaiskreikkalaiselle 
atomismille ja Demokritos kehitti kokonaisen atomistisen materialismin jär
jestelmän.

Demokritoksen katsomuksen mukaan maailmankaikkeus on ääretön ja 
ikuinen; se koostuu lukemattomista maailmoista, jotka ikuisesti syntyvät, kehit
tyvät ja tuhoutuvat. Maailmassa ei ole mitään muuta kuin atomeja ja tyh
jyyttä. Demokritoksen ajatus siitä, että atomien, jotka muodostavat kaikki 
oliot, liikunta on ikuisesti ollut olemassa ja tulee ikuisesti olemaan, on esittä
nyt suurta osaa materian ja liikunnan kategorioiden (käsitteiden) kehityk
sessä.

Materialistinen oppi kehittyi laajasti myös Muinaisen Idän maissa (Kiina. 
Intia ym.).

Keskiaika oli uskonnon, uskonnollisen filosofian herruuden aikaa. Tieteel
listä, materialistista filosofiaa vainottiin tuona aikana, eikä se luonnollisesti
kaan voinut kehittyä. Materialistisen filosofian uusi nousu alkoi suunnilleen 
16.—17. vuosisadalla. Se oli yhteydessä feodaalisen yhteiskunnan hajoamiseen, 
kapitalistisen tuotantotavan alkavaan kehitykseen ja uusien, edistyksellisten 
voimien astumiseen historian näyttämölle.

Syntymässä olevan kapitalistisen tuotannon, uuden tekniikan, kaupan ja 
merenkulun kehittämisen tarve edellytti luonnontieteen, ennen kaikkea meka
niikan, matematiikan, astronomian kehittämistä. Ja -rinnan luonnontieteen 
kehityksen kanssa kehittyi myös materialistinen filosofia. Se ei ainoastaan 
yleistänyt luonnontieteen saavutuksia, vaan antoi sille myös voimakkaan 
sysäyksen kehittämällä materialistisen käsityksen maailmasta, materialistisen 
tieto-opin ja todellisuuteen suhtautumisen metodin.

Tuona aikana materialistinen filosofia nosti kokonaisen joukon maineik
kaita nimiä, sellaisia kuin F. Bacon (1561—1626), T. Hobbes (1588—1679), 
J. Locke (1632—1704) Englannissa, B. Spinoza (1632—1677) Hollannissa ja 
myöhemmin, 18. vuosisadalla, Ranskan suuren vallankumouksen aattona sel
laisia ajattelijoita kuin J. La Mettrie (1709—1751), P. Holbach (1723—1789). 
C. A. Helvetius (1715—1771), D. Diderot (1713—1784) ym.

18. vuosisadan ranskalainen materialismi oli erityisen tais- 
teluhenkinen maailmankatsomus, joka valmisteli aatteellisesti

1 Ks. B. H. JlenuH, «PujiocotycKiie te-rpaan, CTp. 294.
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Ranskan porvarillisen vallankumouksen. Ranskalaiset materia
listit esiintyivät päättäväisinä uskonnollista maailmankatso
musta, hallitsevaa katolista kirkkoa ja feodaalisen järjestelmän 
ja absolutismin perusteita vastaan.

„Suurmiehet, jotka Ranskassa selvensivät ajatuksia tulevaa 
vallankumousta varten, esiintyivät itsekin äärimmäisen vallan
kumouksellisesti”, kirjoitti Engels. „He eivät tunnustaneet 
mitään ulkonaista auktoriteettia, olipa se millainen tahansa. 
Uskonto, luonnonkäsitys, yhteiskunta, valtiojärjestys ja yleensä 
kaikki alistettiin säälimättömän arvostelun alaiseksi; kaiken täy
tyi todistaa järjen tuomioistuimen edessä olemassaolonsa oikeus, 
tai hävitä." 1

18. vuosisadan ranskalaiset filosofit ottivat merkittävän aske
leen eteenpäin 17. vuosisadan materialisteihin verrattuna ennen 
kaikkea aineellisen maailman, luonnon ymmärtämisessä. Heille 
materia merkitsi ääretöntä koostumaa reaalisia olioita, koko* 
aineellista maailmaa kaikessa moninaisuudessaan.

Mutta 18. vuosisadan ranskalainen materialismi, kuten 
17. vuosisadan englantilainenkin materialismi, oli luonteeltaan 
pääasiassa mekanistista ja metafyysillistä. 18. vuosisadan mate-. 
rialismin rajoittuneisuus oli myös siinä, että se ei kyennyt kohoa
maan yhteiskuntaelämän materialistisen käsittämisen tasolle 
asti. Yhteiskuntateoriassaan 18. vuosisadan filosofit olivat idea
listisen käsityksen kannalla: »mielipiteet hallitsevat maailmaa”..

Vähän ennen marxilaisuuden syntymistä puhkesi erikoisen 
kärkevä taistelu materialismin ja idealismin välillä Saksassa, 
Idealistista filosofiaa edustivat siellä sellaiset filosofit kuin 
I. Kant (1724—1804), G. Hegel (1770—1831) ym. ja materialis
tista filosofiaa L. Feuerbach (1804—1872). Hegel oli objektiivi
nen idealisti. Hänen filosofiansa lähtökohtana oli se, että hän 
tunnusti jonkin »absoluuttisen idean”, joka on olemassa ennen 
luontoa ja riippumatta siitä. Hegelin »absoluuttinen idea” ei ole. 
mitään muuta kuin mystifioitu ja jumaloitu ihmisen tajunta, 
jonka hän irrotti materiasta, luonnosta ja  asetti sen niiden vasta-, 
kohdaksi kaiken olevan korkeimpana luovana voimana. Mutta 
Hegel ei ollut yksinomaan idealisti, vaan myös dialektikko. 
Hänen oppinsa mukaan ns. »absoluuttinen idea” on alituisessa

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 103.
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kehityksen ja muutoksen tilassa, ja dialektisen kehityksensä 
prosessissa se synnyttää luonnon, ihmisen ja ihmisyhteiskunnan, 
jotka ilmenevät hänellä tämän mystillisen »absoluuttisen idean” 
»toisinolemisen” osassa. Hegelin suuri ansio on siinä, että hän 
kehitti, vaikkakin väärällä, idealistisella pohjalla, dialektisen 
metodin. Kuten Lenin osoitti, aatteiden, käsitteiden dialektiikassa 
Hegel arvasi (mutta ei enempää) nerokkaasti itse olioiden, itse 
reaalisen todellisuuden dialektiikan. Hegel muotoili idealistiselta 
pohjalta ensimmäisenä sellaiset dialektiikan peruslait kuin lain 
määrän muuttumisesta laaduksi, ristiriidasta, vastakohtien tais
telusta kehityksen lähteenä sekä kieltämisen kieltämisen lain. 
Ja vaikka Hegel määrittelikin vielä nämä kehityksen periaatteet 
idealistisessa muodossa ja epäjohdonmukaisesti, oli se kuitenkin 
suuri askel filosofisen ajattelun kehityksessä, dialektisen kehitys- 
teorian valmistelussa. Dialektista kehitystä koskevilla tutkimuk
sillaan Hegel antoi voimakkaan iskun tuona aikana vallinneelle 
metafyysilliselle metodille.

Hegel ei kuitenkaan voinut kumota lopullisesti metafyysil- 
listä maailmankatsomusta, sillä hänen idealistinen järjestel
mänsä oli ristiriidassa dialektiikan kanssa, kahlitsi sitä eikä 
sallinut sen ilmetä täydessä voimassaan. Enemmänkin, se työnsi 
hänen filosofiaansa metafyysillisiin johtopäätöksiin jostain 
yhteiskunnallisen kehityksen viimeisestä asteesta jne. Tämä 
näkyi erikoisesti hänen yhteiskunnallis-poliittisissa katsomuk
sissa (Saksan feodaalisen järjestelmän vallankumouksellisen 
murtamisen pelko, olevaan todellisuuteen tyytyminen yms.).

L. Feuerbach arvosteli jyrkästi ja armottomasti Hegelin idea
listista filosofiaa. Aluksi hän itse oli Hegelin oppilas, mutta 
käsitti pian idealismin virheellisyyden ja aloitti rohkean taistelun 
materialismin puolesta. Feuerbach osoitti Hegelin »absoluuttisen 
idean” koko fantastisuuden ja puolusti järkähtämättömästi 
materian ensisijaisuuden ja tajunnan toissijaisuuden periaatetta. 
Hänen filosofiansa oli antropologista (kreikan kielen sanasta 
.anthrbpos — ihminen), sillä hän asetti filosofiansa keskiöksi 
ihmisen. Ihminen aineellisena, fysiologisena, aistivana, ajattele- 
vana olentona tiedostaa objektiivisesti olevaa luontoa. Mitään 
muuta, yliluonnollista ei ole eikä voikaan olla. Feuerbachin 
antropologismilla oli kuitenkin kielteinenkin puolensa: Feuer- 
jbach käsittää ihmisen vain biologiseksi olennoksi. Reaalista
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ihmistä ei kuitenkaan voida tarkastella yhteiskunnasta irralli
sena, yhteiskunnallisten suhteiden ulkopuolella olevana. Sen 
vuoksi heti kun Feuerbach käy käsiksi yhteiskuntaelämän kysy
myksiin, tulee ilmi tuon yhteiskuntakäsityksen idealismi ja 
hänen ihmisensä abstraktisuus.

Luontoa koskevissa katsomuksissaan Feuerbach oli johdon
mukainen materialisti. Hänen filosofinen oppinsa ei ainoastaan 
ollut tähdätty idealismia ja uskontoa vastaan, se ei ainoastaan 
puolustanut 17.—18. vuosisadan materialistisia perinteitä, vaan 
se myös voitti joitakin materialismin mekanistisen muodon 
rajoittuneisuuden piirteitä. Feuerbach luopui abstraktisesta 
mekanistisesta materian käsittämisestä joksikin yhdenlaatui- 
seksi. Luonnolla on Feuerbachin mielestä laadullinen moninai
suus, joka on aistittavissa ihmisen kaikin aistein.

Useita hedelmällisiä ja uusia ajatuksia Feuerbach esitti myös 
tieto-opillisista kysymyksistä. Saksalainen materialisti kehitti 
oppia tiedostuksesta olioiden objektiivisten ominaisuuksien hei
jastuksena. Kun Hegel kaikin keinoin alensi aistimellisen tiedos- 
tuksen merkitystä, niin Feuerbach tähdensi aistien, aistimusten 
suurta merkitystä luonnon oikeassa heijastumisessa ihmisen 
ajattelussa.

Feuerbach ei kuitenkaan käsittänyt lainkaan Hegelin dialek
tiikkaa ja jäi yleensä metafyysilliselle kannalle luonnon selittä
misessä. Se oli hänen filosofiansa suurin heikkous. Yhteiskunnal
lisilta katsomuksiltaan hän oli Hegeliä paljon edistyksellisempi 
ja esiintyi demokraattisen porvariston ideologina vuoden 1848 
vallankumouksen valmistelukaudella Saksassa.

Huomattavat venäläiset materialistit ja vallankumoukselliset 
demokraatit, A. I. Herzen (1812—1870), N. G. Tsemysevski 
(1828—1889) ym. myöskin arvostelivat 19. vuosisadan puoli
välissä terävästi ja kiihkeästi filosofista, mm. hegeliläistä, idea
lismia, Heidän materialistiset katsomuksensa olivat askel eteen
päin Feuerbachiin verrattuna, sillä he käsittivät dialektiikan 
merkityksen ja muokkasivat sitä materialistisessa hengessä.

Näin muodoin filosofisen ajattelun monivuosisatainen kehitys 
ja materialismin taistelu idealismia vastaan valmistivat maa
perän materialistisen maailmankatsomuksen lopulliselle voitolle.

-Mutta vasta Marx ja Engels, proletariaatin ideologit, kyke
nivät» luomaan johdonmukaisen tieteellisen materialistisen
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filosofian — dialektisen materialismin. Ollen edeltäneen filosofi* 
sen kehityksen parhaimpien perinteiden suoranaista jatkoa 
marxilaisuus eroaa syvällisesti kaikista aikaisemmista opeista 
siinä, että se pystyi antamaan vastaukset kysymyksiin, jotka 
aikaisempi filosofia oli asettanut, mutta joita se historiallisen 
ja luokkarajoittuneisuutensa vuoksi ei ollut ratkaissut. Marxi
laisuus pystyi sen tekemään siksi, että se oli uusien historiallis
ten ehtojen, niiden uusien yhteiskunnallisten voimien teoreetti
nen ilmentymä, jotka astuivat yhteiskunnan areenalle 19. vuosi
sadan ensimmäisinä vuosikymmeninä.

18. vuosisadan lopussa ja 19. vuosisadan alussa vanha, feo
daalinen järjestelmä luhistui ja uusi, kapitalistinen järjestelmä 
voitti useissa maissa, ennen muuta Englannissa ja Ranskassa. 
Kapitalismi kehittyi toisissakin maissa. Porvarillinen vallanku
mous kypsyi Saksassa. Kapitalismi toi tullessaan yhteiskunnan 
tuotantovoimien ennennäkemättömän kehityksen, ja niiden perus
talla alkoi luonnontieteen nopea kehitys. Mutta uusi, porvarilli
nen yhteiskunta toi mukanaan myös uusia, ennennäkemättömän 
voimakkaita ja kärkeviä yhteiskunnallisia ristiriitoja. Nämä 
ristiriidat ovat ilmenneet syvimpinä porvariston ja proletariaatin 
välisessä taistelussa.

Feodaalisessakin yhteiskunnassa oli luokkaristiriitoja. Mutta 
noihin ristiriitoihin ja niiden ratkaisuun ei vielä kätkeytynyt 
mahdollisuutta luoda yhteiskuntaa, jossa ei ole ihmisen harjoit
tamaa toisen ihmisen riistoa. Kapitalistinen tuotantotapa luo 
ensimmäisen kerran historiassa omien taloudellisten lakiensa 
vaikutuksesta objektiiviset edellytykset kaikenlaisen riiston, kai
kenlaisten yhteiskunnallisen orjuuden muotojen hävittämiselle. 
Se loi myös proletariaatin — sen yhteiskunnallisen voiman, joka 
on kykenevä toimeenpanemaan mitä syvällisimmän vallanku
mouksellisen mullistuksen ihmiskunnan elämässä ja rakenta
maan uuden yhteiskunnan, joka perustuu riistosta vapaiden 
ihmisten yhteistoimintaan ja keskinäisapuun. Proletariaatin 
luokkataistelun päämääränä, erotukseksi luokkataistelusta aikai
semmissa yhteiskuntamuodostumissa, ei ole jonkin riistomuodon 
vaihtaminen toiseen, vaan riiston hävittäminen yleensä, ihmisen 
ja ihmiskunnan yhteiskunnallinen vapauttaminen.

Porvarillisen yhteiskunnan olemassaolon ensi askelista läh
tien alkaa proletariaatin taistelu porvaristoa vastaan. 19. vuosi-.
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sadan 30- ja 40-luvuilla se kehittyy varsin voimaperäisesti. 
Toinen toisensa jälkeen alkaa eri maissa proletariaatin suuria 
esiintymisiä. Ranskan työläisten Lyonin kapina, Englannin 
proletariaatin mahtava chartistiliike, Sleesian kankurien kapina 
Saksassa — nämä ja muut tapahtumat olivat ensimmäisiä vaka
via enteitä työväenluokan voimistuvasta vapaustaistelusta 
porvaristoa vastaan.

Mutta tässä taistelussa ei työläisillä ollut vielä selvää ohjel
maa. He taistelivat olemassaolonsa puolesta, oikeudestaan elä
mään, ankaran ja epäinhimillisen riiston lieventämiseksi, 
mutta he eivät vielä nähneet eivätkä tajunneet työväenliikkeen 
maailmanhistoriallista tarkoitusta, heillä ei ollut omaa järjes- 
töään, joka olisi johtanut heidän taisteluaan ja suunnannut sen 
oikealle tielle. Heidän toimintaansa ei vielä valaissut tieteellinen 
vallankumouksellinen teoria, jota ilman ei voi olla menestyksel
listä vallankumouksellista liikettä. .

Porvarillisen yhteiskunnan huutavien ristiriitojen, työtäteke
vien joukkojen köyhyyden ja hallitsevien luokkien rikkauden 
välisen vastakohtaisuuden heijastumana syntyivät utooppisen 
sosialismin järjestelmät. Selvimpiä utooppisen sosialismin edus
tajia 19. vuosisadan alussa olivat Henri Saint-Simon, Charles 
Fourier ja Robert Owen. Heidän sosialistiset katsomuksensa tuli
vat erääksi marxilaisuuden teoreettisista lähteistä. Utooppisen 
sosialismin vahvoja puolia oli porvarillisen järjestelmän arvos
telu, kapitalismin ristiriitojen ja paheiden syvällinen kuvaus. 
Utopistisosialistit uskoivat horjumatta ihmiskunnan parempaan 
tulevaisuuteen, nerokkaasti aavistivat eräitä tulevan yhteiskun
nan piirteitä, antaumuksella propagoivat sosialismin aatteita. 
Mutta se ei ollut vielä tieteellistä sosialismia. He eivät käsittä
neet proletariaatin yhteiskunnallista luonnetta, eivät pystyneet 
näkemään siinä sitä historiallista voimaa, joka suorittaa yhteis
kunnan sosialistisen uudistamisen. Utopistisosialistit eivät lain
kaan tunteneet kapitalistisen yhteiskunnan hävittämisen ja 
sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen teitä ja keinoja. He 
eivät osoittaneet julistuksiaan kansalle, työtätekeville joukoille, 
vaan kaikille luokille, poliitikoille, porvaristolle, ..valistuneille 
monarkeille”, toivoen heidän avullaan voivansa toteuttaa suun
nitelmansa. Ymmärrettävää on, että kaikista myönteisistä 
ominaisuuksistaan huolimatta utooppinen sosialismi ei voinut
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auttaa proletariaattia sen taistelussa porvaristoa vastaan. 
Heidän teoriansa alkoivat ajan mittaan vieläpä jarruttaa työ
väenluokan vallankumousliikkeen ajankohtaisten kysymysten 
ratkaisua, koska utopistit eivät käsittäneet, että ilman proleta
riaatin luokkataistelua sosialismi jää saavuttamattomaksi haa
veeksi.

Tieteellisen sosialismin eli, mikä merkitsee samaa, tieteellisen 
kommunismin luominen tuli sen uuden aikakauden historialli
sesti kypsyneeksi tehtäväksi, joka alkoi kapitalismin voitosta ja 
proletariaatin ja porvariston välisen luokkataistelun kehittymi
sestä. Koko historian kulku asetti tämän tehtävän ja sen ratkai
sivat proletariaatin ideologit Marx ja Engels.

Tieteellisen sosialismin luominen oli mitä mutkikkain ja vai
kein tehtävä. „Ennen kuin sosialismi voitiin muuttaa tieteeksi, 
oli se ennen kaikkea asetettava todellisuuspohjalle” ', huomautti 
Engels myöhemmin. Mutta sen asettaminen todellisuuspohjalle 
merkitsi sen seikan tieteellistä todistamista, ettei sosialismi ole 
tämän tai tuon nerokkaan älyn satunnainen löytö, kuten utopisti- 
sosialistit luulivat, vaan kapitalismin taloudellisen kehityksen 
ja luokkien taistelun vääjäämätön ja lainmukainen tulos. Sitä 
varten oli saatava selville kapitalistisen tuotantotavan olemus, 
tiedostettava sen kehityslait, selvitettävä kapitalistisen riiston 
mekanismi, riiston, joka synnyttää porvarillisen yhteiskunnan 
kahden perusluokan— proletariaatin ja porvariston — välisen 
taistelun.

Tärkeimpänä tieteellisen sosialismin luomisen edellytyksenä 
oli tieteellisen filosofisen maailmankatsomuksen kehittely. Ilman 
sitä oli mahdotonta ottaa askeltakaan utooppisesta sosialismista 
tieteelliseen. Utooppisella sosialismilla ei ollut reaalista pohjaa 
kaiken muun ohella siitäkään syystä, että se oli tuohon aikaan 
vallitsevana olleen idealistisen historiankäsityksen kannalla ja 
että se erinäisistä nerokkaista dialektiikan välähdyksistä huoli
matta kokonaisuudessaan suhtautui metafyysillisesti yhteis
kuntaelämään.

Idealismin ja metafysiikan pohjalta-ei voitu luoda myöskään 
tieteellistä talousteoriaa, joka selittäisi kapitalistisen tuotanto
tavan olemuksen. 1

1 F. Engels, Anti-Dfihring, s. 26.
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Ei voida sanoa, etteikö ennen Marxia ja Engelsiä olisi ollut 
yrityksiä tiedostaa kapitalismin olemusta ja  lakeja. Suuri ansio 
tässä suhteessa kuului Englannin kansantaloustieteen suurille 
edustajille A. Smithille ja D. Ricardolle, jotka panivat alulle 
arvon työteorian. Heidän taloudellinen teoriansa, samoin kuin 
utooppinen sosialismi oli eräs marxilaisuuden teoreettisia läh
teitä. Kansantaloustiedettään luodessaan Marx käytti kriitilli- 
sesti hyväkseen Smithin ja Ricardon oppia. Mutta nämä talous
tieteilijät eivät porvariston etujen ilmentäjinä voineet nähdä 
kapitalismin ohimenevää luonnetta. He pitivät kapitalismia 
metafyysillisesti ihmisyhteiskunnan ikuisena ja muuttumatto
mana muotona. Se esti heitä saamasta selville kapitalistisen 
tuotantotavan olemusta.

Sosialismin muuttamiseksi utopiasta tieteeksi oli välttämä
töntä voittaa lopullisesti idealismi kokonaisuudessaan "ja erityi
sesti idealistinen historiankäsitys, jonka hyväksyivät kaikki 
aikaisemmat filosofit, vieläpä nekin, jotka luonnon selittämisessä 
olivat materialistisella kannalla. Oli tehtävä loppu myös meta- 
fyyäillisestä ajattelutavasta, joka esti näkemästä todellisuutta 
kehittyvänä ja muuttuvana, siirtymisenä vanhoista, aikansa elä
neistä muodoista uusiin. Oli kehitettävä todellisuuden tiedosta
misen tieteellinen filosofinen menetelmä. Lyhyesti sanoen marxi
laisuuden, marxilaisen sosialismin synty ei ollut mahdollista 
ilman kumousta tuona aikana vallinneissa filosofisissa katso
muksissa. Tämän vallankumouksen filosofiassa toimeenpanivat 
Marx ja Engels luodessaan dialektisen ja historiallisen materia
lismin.

Vain dialektisen ja historiallisen materialismin ansiosta 
marxilaisuuden perustanlaskijat pystyivät suorittamaan kapita
lismin tieteellisen erittelyn, osoittamaan, että sosialismi on 
yhteiskuntakehityksen lainmukainen seuraus, selvittämään pro
letariaatin maailmanhistoriallisen osuuden kapitalismin haudan
kaivajana, osoittamaan työväenluokalle tien valtiovallan valtaa
miseen ja uuden, ts. sosialistisen yhteiskunnan luomiseen. Siten 
marxilainen filosofia syntyi erottamattomassa yhteydessä siihen 
yleiseen prosessiin, jossa marxilaisuus muotoutui proletariaatin 
ideologiana. Kansantaloustieteen ja tieteellisen sosialismin rin
nalla dialektinen ja historiallinen materialismi on olennainen 
osa marxilaisuutta, sen filosofinen perusta.
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Kun Marx ja Engels suorittivat vallankumouksen filosofiassa 
ja loivat filosofisen opin, joka esittää oikean ja syvästi tieteellisen 
maailmankäsityksen järjestelmän, ei se selity vain siitä, että 
he olivat nerokkaita ajattelijoita, vaan myös ennen kaikkea siitä, 
että heidän aikaansa tultaessa olivat ilmaantuneet siihen tarvit
tavat edellytykset. Tiede, erittäinkin luonnontiede oli kehittynyt 
jo niin korkealle tasolle, että oli mahdollista luoda todella tieteel
linen, dialektis-materialistinen filosofinen maailmankatsomus. 
Luonnontieteen kehityksen tuloksia arvioidessaan Engels huo
mautti, että niin idealismille kuin metafysiikallekin vastakkaisen 
käsityksen luonnosta oli luonnontiede valmistellut 19. vuosi
sadan puoliväliin tultaessa.

Dialektisen materialismin synty- ja muotoutumisprosessia ei 
voida käsittää: ottamatta huomioon tämän prosessin elimellistä 
yhteyttä luonnontieteen kehitykseen. Toimintansa ensi askelista 
elämänsä loppuun saakka marxilaisuuden perustanlaskijat seu- 
rasivat tarkasti tieteen ja tekniikan saavutuksia. Dialektisen 
materialismin pohjimmaiset periaatteet, oppi maailman aineelli
sesta olemuksesta, materiasta ja sen olomuodoista, yleisimmistä 
olemisen kehityslaeista, materian ja tajunnan suhteesta, voitiin 
johdonmukaisesti kehitellä vain luonnontutkimuksen saavutus
ten vankalla pohjalla. Vallankumous filosofian alalla, jonka 
Marx ja Engels suorittivat ja joka merkitsi dialektisen materia
lismin syntyä, oli luonnontieteen kehityksestä ja yhteiskunnallis
historiallisesta käytännöstä tehtyjen nerokkaiden yleistysten 
tulos. Kapitalismin ja sen ristiriitojen sekä proletariaatin ja por
variston välisen luokkataistelun tieteellinen tutkiminen antoi 
mahdollisuuden karkottaa idealismin viimeisestä turvapaikas
ta an — yhteiskuntatieteen alalta, historiasta — ja luoda histo
riallisen materialismin.

Mutta pelkät objektiiviset edellytykset dialektisen materialis
min luomiselle eivät riittäneet. Tarvittiin sellaisia ideologeja, 
jotka pystyivät syvällisesti ja  kaikinpuolisesti erittelemään ja 
tekemään yleistyksiä tieteen uusista toteamuksista ja kapitalis
min perusristiriidoista; tarvittiin totuudellista erittelyä, joka ei 
pelkää tosiasioita eikä ole sidottu porvariston itsekkäihin etuihin. 
Se voitiin tehdä vain työväenluokan, kapitalistisen yhteiskunnan 
kaikkein vallankumouksellisimman luokan, asemista käsin. 
Marxin ja Engelsin historiallinen ansio onkin siinä, että he siir
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tyivät rohkeasti proletariaatin asemiin ja suorittivat tieteellisen 
suurtyön.

Saksa, missä Marx ja Engels elivät, oli porvarillisen vallan
kumouksen kynnyksellä. Vaikka se olikin taloudellisesti jälkeen
jäänyt maa, joka oli astunut kapitalistisen kehityksen tielle 
myöhemmin kuin Englanti ja  Ranska, niin sillä oli jo verrattain 
kehittynyt proletariaatti. Tuon ajan vallankumouksellisen liik
keen keskus siirtyi Saksaan, ja se selittää, miksi juuri siitä tuli 
marxilaisuuden kotimaa.

Saksan yhteiskuntapohjalla syntynyt marxilaisuus oli 
samalla tulos maailman kapitalismin ristiriitojen kehityksestä, 
tulos koko ihmiskunnan kehityksen maailmanhistoriallisesta 
kokemuksesta tehdyistä yleistyksistä. Erityisen tärkeä merkitys 
marxilaisuuden muovautumisessa oli tuon ajan kehittyneimmän 
kapitalistisen maan, Englannin, yhteiskuntaelämän tutkimisella.

Eivät Marx ja Engels heti, toimintansa ensi askelista asettu
neet työväenluokan puolelle eivätkä kerralla muotoilleet uuden 
maailmankatsomuksen periaatteita. Kun tulevat marxilaisuuden 
perustanlaskijat astuivat yhteiskuntaelämän areenalle, oli Sak
sassa vallitsevana Hegelin idealistinen filosofia. Tämä filosofia 
esitti suurta osaa Marxin ja Engelsin katsomusten kehityksessä 
ja muovautumisessa. He antoivat aina suuren arvon Hegelin 
merkitykselle yleensä filosofisen ajattelun kehityksessä, kuten 
omassa kehityksessäänkin. Hegelin filosofia oli ristiriitainen, 
niin kuin edellä on osoitettu. Sen dialektinen metodi oli olemuk
seltaan vallankumouksellinen, mutta sen idealistinen järjestelmä 
oli vanhoillinen. Tieteellistä maailmankatsomusta luodessaan 
Marx ja Engels muokkasivat kriitillisesti hegeliläisen dialektii
kan ottaen siitä sen järjellisen jyväsen, ajatuksen siitä, että 
kehitys tapahtuu vastakohtien ja harppausten kautta. Heidän 
filosofisten katsomustensa muodostumisprosessi oli päättävää 
vapautumista hegeliläisestä idealismista ja siirtymistä materia
lismin asemiin. 30-luvun lopulla Marx ja Engels kuuluivat 
ns. nuorhegeliläisiin. Nuorhegeliläiset muodostivat hegeliläisen 
filosofian vasemmistosiiven ja ilmaisivat feodalismin poisjuuri- 
miseen pyrkivän radikaalisen nousevan porvariston aatteita. 
Marxin ja Engelsin ensimmäisissä teoksissa (vv. 1841—1842) on 
hegeliläisyyden leima. Mutta erikoista heidän silloisille katso
muksilleen oli se, että ne olivat kansan oikeuksia puolustavan

55



yallankumouksellis-demokraattisen taisteluhengen läpitunkemia: 
Tämä erotti heti alusta lähtien Marxin ja Engelsin asenteen 
muiden nuorhegeliläisten asenteesta, jotka hylkivät ja pelkäsivät 
kansaa ja joihin Marx ja Engels pian kohdistivat säälimättömän 
arvostelunsa.

Suuri merkitys Marxin filosofisten ja poliittisten katsomusten 
kehityksessä oli sillä ajanjaksolla, jonka hän työskenteli por
varillisen feodalisminvastaisen opposition äänenkannattajassa 
..Reinin lehdessä”. Marx antoi lehdelle taisteluhenkisen vallan- 
kumouksellis-demokraattisen suunnan. »Reinin lehdessä” työs
kennellessään Marx tutustuu yhteiskunnallisiin ristiriitoihin, 
moniin taloudellisiin kysymyksiin ja näkee, että joutuessaan 
tekemisiin elämän kanssa hegeliläinen idealistinen filosofia kär
sii tappion toisensa perään. Niinpä ryhtyessään tarkastelemaan 
idealistisesti erästä silloin ajankohtaista kysymystä — kysy
mystä painovapaudesta, pitäen viimemainittua »vapaan hengen” 
ilmauksena, Marx vakuuttautui, että lehdistö tosiasiassa puolus
taa toisten luokkien etuja toisia vastaan, riistäjien etuja kansan 
etuja vastaan. Aivan samalla tavoin idealistinen käsitys val
tiosta maailmanhengen, kaikkien luokkien yhteisten etujen olen- 
noitumana ei kestänyt elämän koetta. Marx tulee vakuuttuneeksi, 
että Preussin valtio, sen lait ja oikeus suojelevat todellisuudessa 
vain rikkaiden etuja, mutta »köyhä uhrataan laillistetulle val
heelle”. Marx alkaa puhua työtätekevän kansan nimessä. »Me 
vaadimme köyhälistölle tavallista oikeutta..." kirjoittaa hän 
eräässä varhaisimmista artikkeleistaan. »Me menemme vielä 
pitemmälle ja väitämme, että tavallinen oikeus voi olemuksel
taan olla vain tämän köyhimmän, osattomimman, järjestäyty- 
mättömimmän joukon oikeutta.” * Askel askeleelta Marx tulee 
vakuuttuneeksi yhteiskunnan aineellisten suhteiden prioritee
tista, ensisijaisuudesta aatteellisiin suhteisiin nähden. Useissa 
artikkeleissaan hän osoittaa, että ennen muuta aineelliset edut 
määräävät luokkien ja sosiaalisten ryhmien käyttäytymisen. Kir
joituksissaan polttopuiden varastamista koskevan lain johdosta 
hän paljastaa selkeästi Preussin valtion tehtävän metsänomis
tajan taloudellisten etujen puolustamisen välikappaleena. 
»...Metsänomistajan edun”, kirjoittaa Marx, »on tultava koko 1

1 Marx, Debatten uber das Holzdiebstahlgesetz, MEGA, 1. Abt., 
Bd. 1, 1. Hbd., S. 271—272.
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mekanismin suuntaa-antavaksi sieluksi.” 1 Hän paljastaa armot
toman rohkeasti hallitsevien luokkien ja  työtätekevien joukkojen 
välisen ristiriidan: „...kun luonnon eläinmaailmassa työmehiläi- 
set tappavat kuhnureita, niin henkisessä eläinmaailmassa päin
vastoin kuhnurit tappavat työmehiläisiä — tappavat uuvuttaen 
työllä”. Pian »Reinin lehti” lakkautettiin vallankumouksellisen 
suuntauksensa vuoksi. Marx jatkaa voimaperäisesti työtään, 
Hegelin filosofian tarkistamista ja materialististen katsomus- 
tensa kehittelemistä.

Samalle tielle oli omintakeisesti lähtenyt myös Engels. Suuri 
merkitys Engelsin katsomusten kehitykselle oli hänen oleskelul
laan Englannissa. Myöhemmin, kehitystietään muistellessaan, 
Engels kirjoitti: ..Manchesterissa asuessani jouduin nenätysten, 
kuten sanotaan, sellaisen asian kanssa, että taloudellisilla 
seikoilla, joilla tähän asti ei historiallisissa teoksissa ole ollut 
mitään osaa tai on ollut mitätön osa, on ainakin nykyajan maail
massa ratkaiseva historiallinen merkitys...” 2

Valtava vaikutus Marxin ja Engelsin filosofisten katsomus
ten muovautumisessa oli Feuerbachin filosofialla. Feuerbachin 
selkeä ja kiivas Hegelin idealismin arvostelu auttoi heitä teke
mään pesäeron filosofisesta idealismista ja asettumaan vankasti 
materialismin kannalle. Feuerbachin kirjasta ..Kristinuskon ole
mus”, jossa tämän materialistinen filosofia on esitetty, Engels 
kirjoitti teoksessaan »Ludwig Feuerbach...”: „On pitänyt oma
kohtaisesti kokea tämän kirjan vapauttava vaikutus voidakseen 
sen käsittää”, ts. käsittää Feuerbachin osuuden Hegelin idealis
mista vapautumiseen. Engels sanoo Feuerbachin materialismia 
„välirenkaaksi” Hegelin filosofian ja marxilaisen filosofian 
välillä. Mutta Marx ja Engels eivät heittäneet Feuerbachin 
tapaan pois Hegelin filosofian arvokasta puolta — dialektiikkaa, 
oppia kehityksestä, vaan muokkasivat sen uudelleen materialis
tisessa hengessä. Näin ollen klassillinen saksalainen filosofia, 
erittäinkin Hegelin dialektiikka ja Feuerbachin materialismi 
olivat marxilaisuuden, marxilaisen filosofian muotoutumisen 
tärkeimpiä teoreettisia lähteitä. * *

1 Marx, Debatten uber das Holzdiebstahlgesetz, MEGA, 1. Abt., 
Bd. 1, 1. Hbd., S. 287.

* K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, ss. 306—307.
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Vuosi 1844 oli Marxille ja Engelsille rajapyykkinä, jolloin 
tapahtui lopullisesti siirtyminen vanhoista katsomuksista uusiin. 
Molemmat, kumpikin omaa tietään kulkien, olivat muovanneet 
materialistiset filosofiset peruskatsomuksensa ja tulleet prole
taarisiksi vallankumouksellisiksi. V. 1844 Marx ja Engels 
samanaikaisesti julkaisivat aikakauslehdessä »Saksalais-ranska- 
lainen vuosikirja” kirjoitukset, joissa selostivat uusia katsomuk- 
siaan.

Se oli innoittava hetki inhimillisen ajattelun historiassa. 
Vuosisatoja oli filosofia ollut loitolla kansasta, aineellisten 
hyödykkeitten tuottajista, joiden työ kaikkina aikoina luo yhteis
kunnallisen edistyksen syvimmän perustan. Sitäpaitsi useimmat 
aikaisemmista filosofisista järjestelmistä pitivät kansanjoukko
jen työtä yhteiskunnan kehitykselle vähiten hedelmällisenä 
inhimillisen toiminnan muotona. Ja sitten koitti hetki, jolloin 
filosofia laskeutui taivaasta maan pinnalle. Marxilainen filosofia 
näki kansanjoukkojen työn ratkaisevan osuuden yhteiskunta
elämässä. Vastoin idealistista perinnettä se julisti nimenomaan 
työihmiset „maan suolaksi”. Artikkelissaan »Hegelin oikeus
filosofian arvostelua” Marx osoittaa filosofisen idealismin ja 
idealistisen historiankäsityksen kestämättömyyden ja julistaa 
proletariaatin, ainoan voiman, joka kykenee tuomaan vapauden 
työtätekevälle ihmiskunnalle, maailmanhistoriallista merkitystä. 
Hän sanoo, että »filosofia löytää proletariaatissa aineellisen 
aseensa... proletariaatti löytää filosofiassa henkisen aseensa...” 1 
Saksalaisen marxilaisen F. Mehringin osuvan ilmauksen mu
kaan tämä merkitsi, että filosofia oli päässyt selville proletariaa
tista ja proletariaatti filosofiasta.

Vuonna 1842 tapahtui Marxin ja Engelsin ensimmäinen ja 
vuonna 1844 toinen tapaaminen, ja siitä lähtien he käsi kädessä 
yhdessä kehittelevät dialektis-materialistista maailmankatso
musta. Vuosina 1844—1846 kirjoittamissaan teoksissa »Pyhä 
perhe” ja »Saksalainen ideologia” he ottavat Hegelin ja Feuer- 
bachin filosofiat perusteellisen tarkastelun alaisiksi, tuovat 
esiin niiden vahvat ja heikot puolet, arvostelevat nuorhegeliläi
siä, lyövät pirstoiksi näiden idealistisen teorian, jonka mukaan 
historiassa »kriitillisesti ajatteleva persoonallisuus” on kaikki

1 Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie, MEGA, 1. Abt., 
Bd. I. 1. Hbd., S. 620.
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kaikessa, mutta kansa ei ole mitään, sekä esittävät ensimmäiset 
piirteet historiallisesta materialismista.1

Tärkeänä askeleena yleensä marxilaisen opin ja erittäinkin 
dialektisen ja historiallisen materialismin kehittelemisessä oli 
Marxin teos »Filosofian kurjuus”. Tässä teoksessa Marx lyö 
hajalle Proudhonin pikkuporvarillisen utopian ja kehittelee 
tieteellisen sosialismin periaatteita, dialektisen materialismin ja 
materialistisen historiankäsityksen perusteita.

Marx ja Engels eivät työskentele vain uuden maailmankatso
muksensa kehittelemiseksi. Heidän päätavoitteenaan on tieteelli
sen sosialismin yhdistäminen työväenliikkeeseen, työläisten 
vaistonvaraisen taistelun ohjaaminen tietoiseen vallankumouk
selliseen uomaan. Heidän aktiivisella osanotollaan syntyy 
vuonna 1847 ensimmäinen proletaarinen järjestö — Kommunis
tien liitto.

Vuonna 1848 ilmestyy »Kommunistisen puolueen Manifesti”, 
jonka Marx ja Engels kirjoittivat Kommunistien liiton toimeksi
annosta. Tämä kuuluisa teos sisältää paitsi proletaarisen puo
lueen tieteellisen ohjelman, myös esityksen Marxin ja Engelsin 
luomasta uudesta maailmankatsomuksesta. Siinä, kirjoitti Lenin, 
»esitetään nerokkaalla selkeydellä ja selväpiirteisyydellä uusi 
maailmankäsitys, johdonmukainen materialismi, joka käsittää 
myöskin yhteiskunnallisen elämän alan, dialektiikka täydellisim- 
pänä ja syvällisimpänä oppina kehityksestä; teoria luokkatais
telusta ja uuden, kommunistisen yhteiskunnan luojan, proleta
riaatin, maailmanhistoriallisesta, vallankumouksellisesta tehtä
västä" 2.

Marx ja Engels laskivat perustan opilleen ja siihen sisälty
välle filosofialleen ennen vuotta 1848. Vuoden 1848 jälkeen alkaa 
tämän opin syvällinen ja monipuolinen muokkaaminen ja kehit
täminen. Historiallisena viittana tällä tiellä on Marxin tärkein 
teos »Pääoma”, jonka parissa hän työskenteli koko elämänsä 
ajan ja joka on marxilaisuuden pääteos. Vaikka »Pääoma” on * *

1 Eräät nykyajan revisionistit ylistävät Marxin ja Engelsin varhaisteok
sia^ väheksyen heidän perustavimpia, kypsiä teoksiaan. He pyrkivät selittämään 
noita varhaisteoksia abstraktisen idealistisen »humanismin”  hengessä, ravista
maan niistä pois vallankumouksellisen sisällön ja  vaikenemaan siitä. Mutta 
se  on kelvotonta menettelyä, sillä jo noissa varhaisteoksissaan marxilaisuuden 
perustanlaskijat olivat vankasti vallankumouksellisen proletariaatin kannalla.

* V. I. Lenin, Teokset, 21. osa, s. 34.
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taloustieteellinen teos, on sillä myös verraton filosofinen mer
kitys. Marx käytti siinä kapitalistista yhteiskunta- ja talous- 
muodostumaa analysoidessaan dialektis-materialistista metodia, 
toi esiin tämän metodin pääperiaatteet, kehitti kapitalismin 
tutkimusaineiston pohjalla materialistisen tieto-opin ja logiikan. 
Lenin kirjoitti, että vaikka Marx ei jättänytkään niin kuin Hegel 
jälkeensä »Logiikkaa” isolla alkukirjaimella kirjoitettuna, ts. 
erityistä teosta dialektiikasta, jätti hän jälkeensä »Pääoman” 
logiikan. Lenin osoitti, että »Pääomaan” saakka historiallinen 
materialismi oli hypoteesi, mutta »Pääoman” ansiosta, jossa on 
annettu materialistinen selitys sellaisesta mutkikkaasta yhteis- 
kuntamuodostumasta kuin kapitalismista, sen kaikista puolista, 
historiallisesta materialismista tuli koeteltu ja kumoamaton, 
ainoa tieteellinen yhteiskuntateoria.

Useita erityisesti dialektisen ja historiallisen materialismin 
perustelulle ja kehittelylle omistettuja teoksia kirjoitti Engels. 
Sellaisia ovat hänen kuuluisat teoksensa „Anti-Duhring”, »Lud
wig Feuerbach...”, »Perheen, yksityisomistuksen ja valtion alku
perä” ym., joissa luonnontieteestä ja historian käytännöstä 
tehtyjen yleistysten pohjalla, marxilaisuudelle vihamielisten filo
sofisten virtausten arvostelun pohjalla on syvällisesti ja selkeästi 
valaistu kaikkia marxilaisen filosofian — materialismin, dialek
tiikan, tieto-opin, materialistisen historiankäsityksen — puolia. 
Näiden teosten joukossa on tärkeä merkitys Engelsin kesken
jääneellä teoksella »Luonnon dialektiikka”. Tässä teoksessa 
Engels ryhtyi jättiläismäiseen yritykseen osoittaakseen aikansa 
tieteen — matematiikan, fysiikan, kemian, biologian, kosmogo
nian jne.— aineiston pohjalla luonnon kehityksen dialektisen 
luonteen, perustellakseen materialistista dialektiikkaa ainoana 
varmana nykyajan luonnontieteen filosofisena metodina.

Teoriansa kehittelyn marxilaisuuden perustanlaskijat suorit
tivat läheisessä ja saumattomassa yhteydessä vallankumouksel
liseen järjestötoimintaan, työväenliikkeen käytännöstä tehtyjen 
teoreettisten johtopäätösten pohjalla.

Vuonna 1864 Marx ja Engels perustavat »Kansainvälisen 
työväenyhdistyksen” — I Internationalen. Koko toimintansa 
ajan he käyvät taistelua työväenliikkeen puhdistamiseksi pikku
porvarillisista aatteista, opportunismista, myös »vasemmisto”-



lahkolaisesta, anarkistisesta opportunismista, tieteellisen 
kommunismin voiton puolesta.

-M ikä on Marxin ja Engelsin filosofiassa suorittaman vallan
kumouksellisen mullistuksen olemus? Mitkä ovat ne uudet perus
piirteet, jotka nostavat marxilaisen filosofian kaiken entisen 
filosofian yläpuolelle ja määräävät sen perusteellisen, laadulli
sen eroavuuden vanhoista filosofisista katsomuksista ja järjes
telmistä?

2. Marxilaisuuden filosofiassa suorittaman 
vallankumouksellisen mullistuksen olemus

Dialektisen ja historiallisen materialismin ratkaisevan eri
koisuuden Marx esitti eräässä ensimmäisistä uuden maailman
katsomuksensa hahmotelmista — »Teesejä Feuerbachista”: 
»Filosofit ovat vain eri tavoin selittäneet maailmaa, mutta teh
tävänä on sen muuttaminen.”

Tässä teesissä on osoitettu marxilaisen filosofian eräs 
peruseroavuus kaikesta sitä edeltäneestä filosofiasta. Noita 
Marxin sanoja ei luonnollisestikaan pidä tulkita siten, että 
kaikki vanhat filosofit olisivat vain passiivisesti katselleet maail
maa ja ettei heidän joukossaan ollut yhteiskuntajärjestyksen 
muuttamiseen pyrkiviä vallankumouksellisia taistelijoita. Edellä 
näimme loistavan ryhmän ranskalaisia 18. vuosisadan materia
listeja, jotka kävivät armotonta sotaa ihmisen feodaalista 
orjuuttamista vastaan. Siitä huolimatta Marxin teesi määrittelee 
täsmällisesti vanhan filosofian olemuksen. Vieläpä nekin aikai
semmista filosofeista, mukaan luettuna myös ranskalaiset mate
rialistit, jotka halusivat yhteiskunnallisia uudistuksia, uskoivat 
yhteiskunnallisten vitsausten — ihmisen oikeudettomuuden feo
dalismin aikana, sotien, köyhyyden, uskonnollisen huumauksen 
jne.-r- lähteen piilevän maailman, ihmisluonnon jne. väärässä 
ymmärtämisessä. Heidän mielestään tarvitsi vain luopua vir
heellisistä katsomuksista ja selittää maailmaa oikein, ymmärtää 
oikealla tavalla ihmisen luonnollinen ja heidän kannaltaan kat
soen ikuinen olemus, jotta asiaintila yhteiskunnassa voitaisiin 
muuttaa. He eivät tienneet, ettei vain yhteiskuntajärjestyk
sellä, vaan myös niillä väärillä aatteilla, joihin he kohdistivat
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arvostelunsa, on syvät juurensa yhteiskunnan aineellisen elämän 
objektiivisissa historiallisissa olosuhteissa ja siitä syystä vain 
noiden olosuhteiden muuttaminen on ainoa todellinen yhteiskun
nallisen edistyksen tie.

Ranskalaiset materialistit esimerkiksi arvostelivat jyrkästi 
uskontoa, kamppailivat ihmisen vapauttamiseksi uskonnollisista 
katsomuksista, nähden siinä aivan oikein ihmisen vapauttamisen 
erään keinon. Mutta he luulivat, että uskonto voidaan hävittää 
ja ihminen vapauttaa sen kahleista pelkästään oikealla maail
man selittämisellä, ilman niiden aineellisten yhteiskunnallisten 
olosuhteiden uudistusta, jotka ovat uskontoa ravitsevana maa
peränä. .............

Siitä syystä ei aikaisemmissa filosofisissa järjestelmissä kes
keisellä tilalla ollut käytäntö, ei ihmiskunnan vallankumoukselli
nen käytännöntoiminta, joka vain on kykenevä muuttamaan 
maailman, vaan pääasiassa henkinen toiminta, havainnointi,, 
maailman selittäminen. Sitä marxilaisuus pitää kaiken edeltä
neen materialismin pääasiallisimpana puutteena. Samoissa 
..Teeseissä Feuerbachista” osoitetaan, että todellisuus, esineet 
otetaan vain havainnon muodossa, eikä käytännöllisen toimin
nan yhteydessä.

Päinvastoin kuin tämä filosofia marxilainen filosofia antaa 
ratkaisevan merkityksen ihmisten käytännöllisesti uudistavalle 
toiminnalle. Se ei tarkoita, että marxilaisuus väheksyisi ihmis
kunnan henkisen toiminnan osuutta. Juuri Marxille, proletariaa
tin ideologian perustanlaskijalle, kuuluu erinomainen ajatus, 
joka tuo esiin aatteiden suuren merkityksen yhteiskuntaelämän 
kehityksessä. Aikaisemmin mainitussa teoksessa ,.Hegelin 
oikeusfilosofian arvostelua”, jossa Marx esitti uudet katsomuk
sensa, hän sanoi, että ..teoriakin muuttuu aineelliseksi voimaksi 
kun se valtaa joukot”

Teoria muuttuu aineelliseksi voimaksi silloin, kun se on 
yhteydessä käytäntöön, alistettu käytännölle ja nojautuu siihen 
kuin perustaansa.

Arvostellessaan varhaisteoksissaan Hegelin filosofiaa, joka 
tunnusti inhimilliseksi toiminnaksi vain henkisen, älyllisen toi
minnan, Marx ja Engels paljastivat tämän rajoittuneisuuden *

* Marx, Zur Kritik der Hegelschen Rechtsphilosophie. op ett, S. 614.
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luokkajuuret. Antaessaan yhteiskuntakehityksessä päämerkityk
sen henkiselle toiminnalle idealistinen filosofia johdattaa työtä
tekevien joukkojen huomion pois niiden orjuuden aineellisesta 
perustasta. Voipa idealismi suoda itselleen ylellisyyden arvos
tellakin yhteiskunnallista orjuutta ja sortoa. Mutta, kuten Marx 
ja Engels osoittivat, se on ..näennäistä kriitillisyyttä”, idealismi 
muuttaa reaalisen olion ajatukselliseksi olioksi ja arvostelee sitä 
henkisenä ilmiönä. Siitä syystä myöskään orjuutuksen voittami
nen ei ulotu puhtaan ajattelun puitteiden ulkopuolelle.

Hegel esimerkiksi väitti, että »orjuuden perustana yleensä on 
se, ettei ihminen vielä tajua vapauttaan...” Epäilemättä ihmisen 
tietoisuus orjuudestaan on askel kohti vapautta. Mutta pelkän: 
tietoisuuden puitteissa ei reaalisia kahleita voida katkoa. Hegelin 
seuraajat, nuorhegeliläiset, puhuivat paljon »vapaudesta”, ihmi
sen »emansipaatiosta”, mutta ainoana ihmisen vapauttamisen 
keinona he pitivät filosofista uskonnon arvostelua ja ihmisen 
moraalista itsensä kehittämistä. Heitä arvostellessaan Marx 
osoitti, että he olivat oppineet Hegeliltä »yhden taidon — muut
taa reaaliset, objektiiviset, minän ulkopuolella olevat kahleet 
pelkästään ajatuksellisiksi, pelkästään subjektiivisiksi, pelkäs
tään minässä oleviksi kahleiksi ja siten muuttaa kaikki ulkopuo
liset, aistittavat taistelut pelkkien ajatusten taisteluiksi” '.

Todellisuudessa voidaan reaaliset orjuuden kahleet hävittää
kin vain reaalisin keinoin, ts. käytännöllisellä toiminnalla, taiste
lulla. Sorron aineellinen voima voidaan voittaakin aineellisella 
voimalla. Jo proletariaatin olemassaolon ehdot pakottavat sen 
tekemään eron reaalisen ja  kuvitellun elämän, todellisuuden ja  
tajunnan välillä. Joukkona esiintyvät kommunistiset työläiset, 
jotka ovat työssä esim. Manchesterin ja Lyonin työpajoissa”, 
kirjoitti Marx, »eivät ajattele voivansa 'pelkällä ajattelutta’, pel
kän pohdiskelun avulla vapautua isännistään ja käytännössä, 
vallitsevasta nöyryytetystä asemastaan. Varsin kipeästi he tun
tevat eron olemisen ja ajattelun välillä, tajunnan ja elämän 
välillä. He tietävät, että omaisuus, pääoma, raha, palkkatyö ja 
muu sen kaltainen eivät suinkaan ole mitään houreita, vaara 
sangen käytännöllisiä, sangen esineellisiä työläisten oman 
itsensä luovuttamisen tuotteita, ja että siitä syystä ne ora 1

1 Marx und Engels, Die heilige Familie, op. cit., S. 254.
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poistettava myös käytännöllisesti ja esineellisellä tavalla, jotta 
ihminen voisi tulla ihmiseksi ei vain ajatuksissa, tajunnassa, 
vaan myös joukkojen olemisessa, elämässä.” 1

Marxilaisuus on sellainen filosofia, joka asettaessaan käytän
nön kaikkien kysymysten keskiöksi viitoitti todellisen, reaalisen 
tien maailman muuttamiseen ihmiskunnan vapauttamiseksi 
yhteiskunnallisesta sorrosta. Siksi marxilaiselle filosofialle on 
ominaista toiminnallisuus, sen suuntautuminen yhteiskunnan 
vallankumoukselliseen uudistamiseen käytännössä. Se selittää 
tieteellisesti maailmaa, mutta ei rajoitu siihen: sen koko seli
tyksen tarkoituksena on, että ihmiset käsittäisivät, että riistoon 
ja sortoon perustuva maailma on paitsi selitettävä, myös uudis
tettava. Tärkeimpänä yhteiskunnan sosialistisen uudistamisen 
keinona marxilaisuus pitää proletariaatin diktatuurin voimaan
saattamista.

Marxilaisuus ja marxilainen filosofia aseistaa monimiljoo
naisen työväenluokan, kaikki työtätekevät ja heidän etujouk
konsa, kommunistisen puolueen, maailman vallankumouksellisen 
muuttamisen lakien tuntemuksella. Aikaisemmin filosofia oli 
suppean ihmispiirin omaisuutta. Marxilaisesta filosofiasta on 
tullut ja päivä päivältä siitä tulee yhä laajempien sosialismin 
puolesta kamppailevien kansanjoukkojen omaisuutta. Meidän 
aikakaudellamme maailmanhistoria kulkee kohti kommunismia, 
ja dialektinen ja historiallinen materialismi on tämän liikkeen 
filosofinen, teoreettinen perusta.

Marxilaisen filosofian synnyn maailmanhistoriallinen mer
kitys on edelleen siinä, että se tuotti ratkaisevan voiton materia
listiselle, ainoalle tieteelliselle suunnalle filosofiassa ja loi mate
rialismin korkeimman muodon, dialektisen materialismin.

Marxia edeltäneen aikakauden materialismi esitti tavattoman 
suurta osaa taistelussa filosofista idealismia ja uskontoa vas
taan tieteen asemien puolesta. Marxia edeltäneen materialismin 
historiallinen rajoittuneisuus kuitenkin esti sitä saavuttamasta 
voittoa ratkaisevassa taistelussa filosofisen idealismin kanssa ja 
vakiinnuttamasta lopullisesti materialismin periaatteita. Meta- 
fyysillisen metodin, joka pitää luontoa jähmettyneiden, muuttu
mattomien esineiden kokoumana, asemista käsin ei ollut mah

> Marx und Engels, Die heilige Familie, op. cit., S. 223—224.
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dollista selittää maailman ykseyttä, lainmukaista yhteyttä ja 
siirtymistä epäorgaanisesta luonnosta orgaaniseen, tajunnan 
syntyä ja. monia muita kysymyksiä, joilla on ensiarvoinen mer
kitys tieteelliselle maailmankatsomukselle. Sitä käyttivät hyväk
seen idealistit vahvistaakseen uskoa jumalaan, yliluonnolliseen 
voimaan, joka muka ohjailee luontoa ja ihmistä.

Luonnontieteen kehitys joutui kuitenkin yhä suurem
massa määrin ristiriitaan metafyysillisen ajattelutavan kanssa. 
18. vuosisadan loppupuolen ja 19. vuosisadan alkupuolen luon
nontieteen uuden vaiheen luonteenomaisena piirteenä oli 
luonnonilmiöiden kehitystä, yhteyttä ja vuorovaikutusta koske
vien ajatusten, maailman ykseyttä koskevien ajatusten tunkeutu
minen tieteeseen. Engels osoitti, että kun luonnontiede aikaisem
min oli tiedettä lopullisista olioista, niin 19. vuosisadalla se on 
»tiedettä, joka tutkii prosesseja, näiden olioiden syntyä ja kehi
tystä sekä niitä yhteyksiä, jotka liittävät nämä luonnonprosessit 
yhdeksi suureksi kokonaisuudeksi” l.

Erityinen merkitys kehityksen ajatusten voitolle luonnontie
teessä oli kolmella suurella luonnontieteellisellä löydöllä: kasvi- 
ja eläinsolun keksimisellä, energian säilymisen ja muuttumisen 
lain keksimisellä ja Darwinin opilla kasvi- ja eläinlajien 
synnystä ja kehityksestä. Nämä löydöt osoittivat luonnon kehi
tyksen dialektisen luonteen. Luonnontieteen kehitykseen nojau
tuen Marx ja Engels voittivat vanhan materialismin metafyysil
lisen rajoittuneisuuden ja antoivat materialismille dialektisen 
luonteen.

Se oli suuri voitto inhimillisen ajattelun historiassa: syntyi 
filosofinen oppi, joka tarkastelee koko luontoa sen yksinkertai
simmista kaikkein mutkikkaimpiin ilmauksiin saakka yhtenä 
kokonaisuutena ja selittää tieteellisesti kaikki prosessit ja ilmiöt 
materian lainmukaisella kehityksellä, sen omalla siirtymisellä 
tilasta toiseen, alemmista muodoista korkeampiin. Se merkitsi 
täydellistä tappiota filosofiselle idealismille, joka eli loisena 
tieteen vielä ratkaisemattomissa ongelmissa ja metafyysillisen 
materialismin heikkouksissa.

Hegelin dialektisen metodin arvokkaiden puolten hyväksi
käyttö esitti huomattavaa osaa materialismin korkeimman,

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, ss. 347—348. 
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dialektisen muodon luomisessa. Marx ja Engels muokkasivat 
uudelleen Hegelin dialektiikan materialistisella pohjalla ja loivat 
uuden, johdonmukaisesti tieteellisen, dialektisen metodin, joka 
on todellisuuden tieteellisen tiedostamisen ja vallankumouksel
lisen uudistamisen ohje. Samalla tavoin kuin dialektiikan sovel
tamisella materialismiin voitiin uudistaa materialismi ja saattaa 
se nykyaikaiseen tieteelliseen muotoon, niin myös dialektiikan 
materialistisella uudelleenmuokkaamisella voitiin luoda korkein 
dialektiikan muoto — materialistinen, marxilainen dialektiikka.

»Minun dialektinen metodini”, sanoo Marx, „on pohjaltaan 
ei ainoastaan erilainen kuin Hegelin, vaan sen suoranainen vas
takohta. Hegelin mielestä oli ajatusprosessi, jonka hän aatteen 
nimisenä muuttaa jopa itsenäiseksi subjektiksi, todellisuuden 
demiurgi (ts. luoja.— Toim.), todellisuuden, joka on vain aat
teen ulkoinen ilmaus. Minulla taas ei aatteellinen ole muuta kuin 
ihmispäähän siirrettyä ja siellä muunnettua aineellisuutta." 1

Idealisti Hegel kielsi luonnossa tapahtuvan kehityksen, olet
taen, ettei materia, jota hän piti inerttisenä, voi kehittyä, vaan 
kehittyä voi ainoastaan henki, absoluuttinen idea. Marxilainen 
filosofia todisti kumoamattomasti luonnon dialektisen luonteen. 
Materialistinen dialektiikka, kirjoitti Engels, »tulee ehdottomasti 
välttämättömyydeksi luonnontieteelle, joka on poistunut siltä 
alueelta, jossa muuttumattomat yleiskäsitteet olivat riittäviä...” * *

Meidän aikanamme yhä uudet luonnontieteen edustajat siir
tyvät marxilaisen dialektiikan kannalle. Se vahvistaa erinomai
sesti Engelsin ajatuksen.

Marxilainen dialektiikka erotukseksi Hegelistä ei aseta 
mitään rajoja yhteiskunnan enempää kuin luonnonkaan kehityk
selle. Sen katse ei kohdistu yksistään menneisyyteen, vaan 
myös nykyisyyteen ja tulevaisuuteen ja osoittaa ihmiskunnan 
kehityksen rajattomat mahdollisuudet. Tässä Hegelin idealistisen 
dialektiikan rajoittuneisuudesta vapaan materialistisen dialek
tiikan erikoisuudessa ilmenee kaikkein vallankumouksellisimman 
luokan, proletariaatin, katsantokanta.

Soveltamalla materialistista dialektiikkaa inhimillisen ajatte
lun alalle marxilaisuus loi syvällisen ja johdonmukaisen tieteel
lisen tieto-opin, dialektisen materialismin tieto-opin.

1 K. Marx, Pääoma, I osa, s. 47.
* F. Engels, Dialektik der Natur, S. 602.
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Marxilaisuutta edeltäneen materialismin ansiota oli ajattelun, 
tiedostuksen tunnustaminen objektiivisesti olevan ulkoisen 
maailman heijastukseksi. Mutta vanha materialismi ei ymmär
tänyt tiedostuksen dialektista olemusta, ei tarkastellut tiedos- 
tusta kehitysprosessina, ei nähnyt ajattelussa tapahtuvaa todel
lisuuden ainesten mutkikasta muokkausta, ajatteli muuttumat
tomilla käsitteillä ja kategorioilla, ei pannut gnoseologiassa, 
tieto-opissa keskeiselle tilalle yhteiskunnallista käytäntöä.

Marxilainen filosofia, dialektis-materialistinen logiikka 
osoitti ensimmäisen kerran filosofian historiassa materialisti
sella pohjalla tiedostusprosessin ja -muotojen kaiken rikkauden, 
asetti tiedostuksen perustaksi ja sen totuudellisuuden ainoaksi 
luotettavaksi kriteeriksi käytännön. Dialektisen materialismin 
tieto-oppi on suurenmoisimpia inhimillisen ajattelun saavu
tuksia.

Marxilaisuus takasi filosofiselle materialismille ratkaisevan 
voiton paitsi sillä, että se uudisti sen korkeimpaan muotoon, dia
lektiseksi materialismiksi, myös sillä, että se ulotti sen 
yhteiskunnallisen elämän selittämiseen. Ennen Marxia ja Engel- 
siä oli yhteiskunnallisten ilmiöiden ala idealismin valloittamaton 
linnoitus. Kaikki filosofit olivat vakuuttuneita, että yhteiskunta
elämässä on määräävä merkitys ajatuksilla, ihmisten mieli
piteillä, niiden taistelulla. Joitakin aineksia materialistisesta 
suhtautumisesta yhteiskuntaan voidaan tosin tavata useiden 
marxilaisuuden edeltäjien katsomuksissa: niin ranskalaisilla 
materialisteilla ja 19. vuosisadan alun ranskalaisilla historioit
sijoilla Thierryllä, Guizoflla, Migneflla, kuin myös edistykselli- 
simmillä englantilaisilla taloustieteilijöillä sekä Feuerbachilla ja 
Hegelillä että utopistisosialisteilla. Mutta ne olivat aavisteluja, 
jotka eivät muuttaneet yleistä asiaintilaa, idealismin täyttä 
herruutta historian alalla.

Marx ja Engels voittivat idealismin tälläkin alalla sovelta
malla dialektista materialismia yhteiskuntaelämään, luomalla 
historiallisen materialismin teorian. Tämän teorian perusmerki
tys on siinä, että se muutti opin yhteiskunnasta ja sen laeista 
tieteeksi, joka pystyy muiden tieteiden tavoin antamaan täsmälli
siä tietoja ja ennakkonäkemyksen tapahtumien kulusta ja yhteis
kuntakehityksen suunnasta.



Tärkeä merkitys historiallisen materialismin teorian luomi
sessa oli kapitalistisen yhteiskunnan tutkimisella. Selvemmin 
kuin mikään muu yhteiskuntamuoto toi kapitalismi sekä prole
tariaatin ja porvariston välinen luokkataistelu näkyviin vastak
kaiset aineelliset edut, joihin jokaisen luokkayhteiskunnan anta
gonismi perustuu. Porvarillinen aikakausi, kirjoittivat Marx ja 
Engels »Kommunistisessa manifestissa”, „on yksinkertaistanut 
luokkavastakohdat”; „se on asettanut uskonnollisten ja poliittis
ten harhakuvitelmien verhoaman riiston tilalle avoimen, häpeä- 
mättömän, suoran jä raa’an riiston”. Kapitalistisen järjestelmän 
syvällinen, objektiivinen erittely kumosi idealistisen historian
käsityksen ja vei siihen kiistattomaan johtopäätökseen, ettei järki 
eivätkä aatteet, vaan aineelliset tarpeet ja aineellisten hyödyke 
keitten tuotanto ovat yhteiskuntakehityksen tärkein liikkeelle
paneva voima.

Kapitalistisen yhteiskunnan liikkeellepanevien voimien tutki
minen loi valoa myös koko menneeseen historiaan. Porvarillisen 
järjestelmän anatomia tuli tietyssä määrin avaimeksi koko sitä 
edeltäneen yhteiskuntakehityksen anatomian.

Marx ja Engels todistivat,, että yhteiskuntakehityksessä, 
samoin kuin luonnossakin, vaikuttavat objektiiviset, ihmisten 
tajunnasta ja tahdosta riippumattomat lait. He selvittivät jokai
sen yhteiskunnallisen prosessin yleiset lait, jotka muodostavat 
historiallisen materialismin sisällön.

Luodessaan' dialektisen materialismin marxilaisuus muutti 
filosofian luonteen, sen kohteen. Se teki ikiajoiksi lopun filoso
fian vaatimuksesta saada olla »tieteiden tiedettä”, ts. liittää 
itseensä kaikki tieteet, kaikki tiedonalat filosofian eri puolien ja 
osien oikeuksin. Dialektinen materialismi selvittää maailman 
aineellisen olemuksen, esittää opin luonnon, yhteiskunnan ja 
ajattelun kehityksen yleisimmistä laeista, tieto-opin ja metodin, 
jotka antavat oikean tavan maailman selittämiseen ja kapitalis
tisen yhteiskunnan vallankufnouksellis-käytännöiliseen uudista
miseen sosialistiseksi.

Tällaiset ovat lyhyesti esitettyinä sen vallankumouksen 
peruspiirteet, jonka Marx ja Engels suorittivat filosofiassa ja 
joka johti dialektisen fjä historiallisen materialismin syntymi
seen.
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3. Marxilaisen filosofian luova luonne.
V. I. Lenin marxilaisen filosofian kehittäjänä

Marxin ja Engelsin luoman filosofian eräitä peruserikoisuuk- 
sia on sen luova luonne. Objektiivista maailmaa, sen kehitty
mistä ja muutoksia mitä täsmällisimmin heijastaessa an se kehit
tyy itsekin, rikastuu, konkretisoituu historiallisten olosuhteiden 
muuttuessa ja uusien tieteellisten toteamusten ilmaantuessa. 
Marxilaisuudelle ja marxilaiselle filosofialle ei mikään ole vie
raampaa kuin käsitys teoriasta dogmien, jähmettyneiden totuuk
sien summana. Dogmaattisuus ja henkinen luutuneisuus ovat 
ristiriidassa marxilaisen dialektiikan ja sen omaksuman ikuisen 
ja keskeytymättömän liikunnan periaatteen kanssa.

Dialektinen ja historiallinen materialismi perustuu inhimilli
sen tiedon kaikkien konkreettisten alojen tietoaineiston ja yhteis
kuntakehityksen koko historiallisen kokemuksen tutkimiseen ja 
niistä tehtyihin johtopäätöksiin. On selvää, ettei marxilainen 
filosofia voi sivuuttaa tieteen uusinta kehitystä ja yhteiskunnan 
historian käytäntöä. Täyttääkseen menestyksellä tehtävänsä 
maailmankatsomuksena ja todellisuuden tutkimisen metodina, 
tiedostuksen ja käytännöllisen toiminnan välineenä, on marxi
laisen filosofian otettava huomioon tieteen ja käytännön uudet 
saavutukset, tehtävä niistä jatkuvasti yleistäviä johtopäätöksiä 
ja niiden pohjalla konkretisoitava, rikastutettava periaatteitaan 
ja johtoajatuksiaan.

Goethen tunnettu lause: ..Harmaata, hyvä ystävä, on kaikki 
teoria ja vihreä elämän kultainen puu”, on oikea sikäli kuin se 
ilmaisee elämän prioriteettia, ensisijaisuutta teoriaan nähden, 
todellisuuden ensisijaisuutta sen henkiseen.heijastumaan näh
den. Mutta teoriakin pystyy olemaan hetkeksikään kadottamatta 
voimaansa ja tuoreuttaan, jos se ottaa huomioon milloinkaan 
lakkaamattoman elämän kehityksen ja kehittyy itse sen mukana. 
Juuri sellainen on marxilainen teoria, marxilainen filosofia.

Marxin ja Engelsin kuoleman jälkeen V. I. Lenin kehitteli 
teoksissaan luovalla tavalla marxilaisuutta kokonaisuudessaan 
ja dialektista ja historiallista materialismia sen olennaisena 
osana ja filosofisena perustana. Leninin nimeen liittyy marxilai
suuden kehityksessä uusi kausi, joka alkoi 19. ja 20. vuosisato
jen taitteessa. Kapitalismi astui viimeiseen, imperialistiseen
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kehitysvaiheeseensa. Tällä uudella aikakaudella tapahtuu kapi
talismin luhistumisen ja uuden, sosialistisen yhteiskunnan muo
dostumisen prosessi. Marxin—Engelsin kaudella tapahtunut 
suhteellisen hidas yhteiskunnan evoluutiomainen kehitys vaihtui 
nopeaksi, rajuksi, vallankumoukselliseksi kehitykseksi. Proleta
riaatin ja sen puolueen tehtävät muodostuivat uudenlaisiksi, 
samoin vallankumousliikkeen strategian ja taktiikan kysymyk
set. II Internationalen opportunistiset johtajat eivät ottaneet 
huomioon näitä uuden historiallisen aikakauden perinpohjaisia 
muutoksia ja vallankumouksellisen taistelun asemesta harjoit
tivat sovittelupolitiikkaa porvariston suhteen, kapitalismin kär
jistyvien ristiriitojen hämäämistä ja peittelyä.

Poliittisen taantumuksen voimistuminen, mikä on luonteen
omaista imperialismille, ilmeni myös porvarillisessa filosofiassa. 
Imperialismin ideologit pyrkivät nujertamaan materialismin 
entisöimällä aikaisemmin esiintyneet idealismin kaikkein taan- 
tumuksellisimmat muodot. Saarnatessaan, kuten Lenin sanoi, 
tuhatkertaisesti mitättömämpää ja kurjempaa idealismia kuin 
Hegelin idealismi oli, he käyvät taistelua vihaamaansa dialek
tiikkaa, ..vallankumouksen algebraa” vastaan, pyrkien kaikin 
keinoin lujittamaan metafysiikkaa. Porvarillisen filosofian hän
nässä laahustaa revisionismi, jonka edustajat taistelevat dialek
tista materialismia vastaan ja periaatteettomasti pitävät mah
dollisena marxilaisuuden yhdistämistä tähän tai tuohon idealis
min muunnokseen.

Filosofiset ongelmat työntyivät etualalle uudella kaudella ei 
vain yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistymisen johdosta, 
vaan myös tieteen, erittäinkin fysiikan nopean kehittymisen 
johdosta. 19. vuosisadan lopulta lähtien fysiikassa tapahtuu 
todellinen vallankumous. Elektronien ja radioaktiivisuuden kek
siminen, kemiallisten alkuaineiden muuttaminen ja muut suuret 
keksinnöt aiheuttivat vallankumouksen siihen saakka vallin
neissa käsityksissä materiasta ja sen ominaisuuksista. Vanho
jen, mekanistiseen materialismiin pohjautuneiden käsitysten 
luhistuminen materian suhteen aiheutti idealistista horjuntaa 
fyysikkojen keskuudessa. Idealistit eivät viivytelleet käyttämästä 
hyväkseen tätä horjuntaa. Idealismi ei elä loisena ainoastaan 
inhimillisen tiedon ..valkoisissa läiskissä”, aukkopaikoissa, vaan 
se yrittää tulkita omassa hengessään myös dialektista materia
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lismia vahvistavat tieteen saavutukset. Machilaisuus, joka oli 
laajalle levinnyt subjektiivisen idealismin virtaus 19. vuosisadan 
lopulla ja 20. vuosisadan alussa, yritti idealistisesti tulkita fysii
kan uusimpia keksintöjä. Subjektiivisen idealisminsa machilaiset 
esittelivät jonkinlaisena ..puolueettomana” filosofiana, joka 
muka on keskenään taistelevien filosofian leirien, materialismin 
ja idealismin, yläpuolella. Oli tarpeen antaa isku idealismille 
tieteellisen filosofian asemista, suorittaa dialektis-materialistiset 
yleistykset fysiikan ja yleensä nykyaikaisen luonnontieteen 
uusimmista saavutuksista.

Näin ollen sekä uuden historian kauden taloudelliset ja poliit
tiset olosuhteet että luonnontieteen uudet saavutukset vaativat 
marxilaisuuden ja marxilaisen filosofian luovaa edelleen kehit
tämistä. Se työ tuli Leninin ja hänen oppilaittensa suoritetta
vaksi. Lenin kehitti jokaista kolmea marxilaisuuden ainesosaa — 
filosofiaa, kansantaloustiedettä ja tieteellistä kommunismia, 
kohotti ne korkeammalle asteelle vastatessaan niihin ajankoh
taisiin ja päivänpolttaviin kysymyksiin, joita uusi aika oli syn
nyttänyt. Leninismi on marxilaisuuden suoranaista jatkoa ja 
luovaa kehittämistä uusissa historian olosuhteissa, imperialis
min ja proletaaristen vallankumousten kaudella, kapitalismin 
luhistumisen ja sosialismin ja kommunismin rakentamisen kau
della. Marxismi-leninismi on yhtenäinen erottamaton kokonai
suus, työväenluokan ja sen kommunistisen puolueen suuri nyky
aikainen oppi.

Venäjästä ei tullut leninismin kotimaa sattumalta, vaan lain
mukaisesti. 20. vuosisadan alusta lähtien Venäjästä tuli maail
man vallankumouksellisen liikkeen keskus. Jo 19. vuosisadan 
80-luvulla marxilaisuus sai Venäjästä tärkeimmän tukikohdan. 
Suuri ansio siinä kuuluu Plehanoville ja hänen johtamalle «Työn 
vapautus” ryhmälle. Plehanov antoi arvokkaan panoksen marxi
laisen opin, erityisesti marxilaisen filosofian puolustamiseen, 
propagoimiseen ja kehittämiseen. Hän paljasti mestarillisesti 
kaikenkarvaisen filosofisen idealismin, sen mukana myös venä
läisten narodnikkien subjektiivis-idealistisen teorian, raivaten 
sijaa marxilaiselle opille Venäjän vapautusliikkeessä. Hänen 
teoksensa filosofian historiasta, dialektisesta ja historiallisesta 
materialismista, vaikka ne eivät olekaan vapaita monista puut
teellisuuksista ja virheistä, ovat värikkäimpiä marxilaisen filo
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sofian kehityksen historian sivuja. V. I. Lenin antoi suuren arvon 
Plehanovin filosofisille teoksille. Mutta Plehanov ei ymmärtänyt 
koittaneen uuden kauden luonnetta eikä pystynyt kehittämään 
marxilaisuutta imperialismin kauden olosuhteita vastaavasti, 
Venäjän ja kansainvälisen vallankumouksellisen työväenliik
keen uusia vaatimuksia vastaavasti. Venäjällä oli kypsymässä 
porvarillis-demokraattinen vallankumous, jolla oli tendenssi 
kasvaa proletaariseksi vallankumoukseksi. Venäjän työväen
luokka mursi ensimmäisenä imperialismin ketjun ja suoritti 
vuonna 1917 sosialistisen vallankumouksen, joka aloitti historian 
uuden aikakauden; Leninismi syntyikin uudella historian kau
della Venäjän vallankumousliikkeen ja kansainvälisen proleta
riaatin liikkeen kaiken runsaan kokemuksen yleistyksen pohjalla.

Marxin ja Engelsin tavoin Lenin kehitti marxilaista filoso
fiaa kiinteässä yhteydessä työväenluokan liikkeen tarpeisiin, tais
telussa marxilaisen maailmankatsomuksen vihollisia vastaan. 
Lenin perusti Venäjällä uudentyyppisen marxilaisen puolueen; 
kommunistisen puolueen. Tämän puolueen johdolla Venäjän 
työväenluokka suoritti suuren sosialistisen vallankumouksen ja 
loi maailman ensimmäisen sosialistisen valtion. Lenin kehitti 
edelleen kaikinpuolisesti marxilaisuutta kansanjoukkojen sosia
lismin puolesta käymän taistelun valtavan suuren kokemuksen 
teoreettisen yleistyksen pohjalla.

Sitä uutta, mitä Lenin teki dialektisen ja historiallisen mate
rialismin kehittämiseksi, voidaan lyhyesti luonnehtia seuraavin 
piirtein. Tehtyään marxilaisen filosofian perustalta yleistävät 
johtopäätökset tieteen, varsinkin 19. vuosisadan lopun ja 
20. vuosisadan alun fysiikan suurista saavutuksista, Lenin ei 
ainoastaan paljastanut noiden saavutusten idealistista, mactii- 
laista väärennystä, vaan myös kehitti dialektisen materialismin 
.oppia luonnontieteen uusien saavutusten valossa. Lenin suoritti 
tehtävän, josta Engels oli puhunut, nimittäin sen, että luonnon^ 
tieteen uusien suurten keksintöjen yhteydessä materialismin on 
saatava uusi muoto. Teoksessaan »Materialismi ja empiriokriti- 
sismi” Lenin konkretisoi ja kehitti tieteen uusien saavutusten 
pohjalla edelleen kaikkia dialektisen materialismin peruskysy
myksiä. Sellaisia olivat kysymykset materiasta ja liikunnasta, 
avaruudesta ja ajasta, syysuhteesta, vapaudesta ja välttämättö
myydestä, kehityksen dialektisesta luonteesta, heijastusteoriasta
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ja muista ongelmista. Lenin esitti uusia filosofisia johtoajatuksiar 
jotka valaisevat tietä nykyajan luonnontieteelle. Mainittakoon 
vaikka Leninin määritelmä materiasta ja väittämä, että elektroni 
on yhtä ehtymätön kuin atomi. Tämä väittämä, jonka Lenin esitti 
ennen elektronien epävakaisuuden ja muuttuvuuden kokeellista 
todistamista, ennen muiden »alkeishiukkasten" löytämistä, on 
tullut loistavasti vahvistetuksi fysiikan kehittyessä.

Uudella ajalla nousivat gnoseologian, tieto-opin kysymykset 
mitä kärkevimmin esiin. Kirjassa »Materialismi ja empiriokriti- 
sismi” Lenin osoitti, että Marx ja Engels kiinnittivät »suurim
man huomionsa materialismin filosofian rakentamiseen ylös 
saakka, ts. ei materialistiseen tieto-oppiin, vaan materialistiseen 
historiankäsitykseen” K Uusimman luonnontieteen kehitys ja 
vanhojen materiaa koskevien fysikaalisten käsitysten murtumi
nen vaativat tieto-opin kehittämistä, useiden tieto-opillisten 
ongelmien ratkaisemista. Se oli sitäkin tärkeämpää, kun por
varillinen filosofia, kuten Lenin mainitsi, alkoi »erikoistua” tieto- 
opin alalle ja »kiinnitti päähuomion idealismin puolustamiseen 
tai palauttamiseen alhaalla eikä ylhäällä” 1 2.

Teoksessaan »Materialismi ja empiriokritisismi” Lenin kehit
teli kaikilta puolin dialektisen materialismin tieto-oppia objek
tiivisesti olevaa maailmaa heijastavana teoriana. Hän osoitti 
tiedostuksen historiallisen kehitysprosessin mutkikkaan dialekti
sen luonteen, perusteli absoluuttisen ja suhteellisen totuuden 
dialektiikan. Todistaessaan, että dialektiikka on tieto-oppia3, 
Lenin antoi malliesimerkin tieteen uusien saavutusten analysoin
nista ja yleistyksestä marxilaisen metodin asenteista, toi esiin 
tämän metodin uusia piirteitä ja vivahteita, sen monipuolisuuden 
suhtautumisessa luonnonilmiöihin.

Lenin kohdisti aina erityisen suurta huomiota marxilaisen 
dialektisen metodin jatkuvaan kehittämiseen. Se on luonnollista
kin. Vain materialistisen dialektiikan ja sen luovan soveltamisen 
pohjalta voitiin politiikassa, proletaarisen puolueen strategiassa 
ja taktiikassa ymmärtää ja ilmentää aikakauden, vanhan rajun 
murskaamisen ja uuden syntymisen aikakauden, uudet erikoi
suudet. Lenin kävi johdonmukaista taistelua marxilaista

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. .325.
* Sama, s. 325.
3 Tästä puhutaan yksityiskohtaisemmin tämän kirjan IX luvussa.
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dialektiikkaa revidoivien reformistien ja opportunistien vulgaa
reja evolutionistisia teorioita vastaan. Paitsi hänen varsinaisia 
filosofisia teoksiaan myös hänen taloudellisia, poliittisia ja tak
tillisia ongelmia käsittelevät teoksensa muodostavat dialektiikan 
kysymyksiä koskevien aatteiden ja ajatusten arvokkaan aarteis
ton (yleisen ja erityisen suhteesta historiallisessa kehityksessä, 
kehityksen ketjun perusrenkaasta jne.).

Ensimmäisen maailmansodan edellä ja sen aikana Lenin 
tutki erityisesti materialistista dialektiikkaa ja dialektista 
logiikkaa. Dialektiikan tutkimisesta Lenin etsi ja löysi metodo
logiset suhtautumistavat sen ajan mitä mutkikkaimpien kysy
mysten ratkaisemiseen. Tämän työn tuloksena oli Leninin «Filo
sofian vihkot”, joka on omistettu pääasiassa dialektiikan ongel
mille. Vaikka «Filosofian vihkot” onkin keskeneräinen teos, on 
vaikea yliarvioida sen merkitystä materialistisen dialektiikan 
luovalle kehittämiselle. Siinä ei ole ainoastaan muotoiltu monia 
marxilaisen metodin syvällisiä perusajatuksia, vaan myös viitoi
tettu kokonainen ohjelma dialektiikan vastaiselle kehittämiselle 
tieteenä. Erityisen tärkeä merkitys on Leninin ohjeilla siitä, että 
dialektiikkaa on kehitettävä logiikkana ja tieto-oppina.

Todellinen filosofian mestariteos on pieni luonnos «Dialektii
kasta”, jossa Lenin esitti suppeassa muodossa yhteenvedon suo
rittamistaan dialektiikan kysymysten tutkimuksista.

Arvokkaan panoksen Lenin antoi marxilaisen sosiologian, 
historiallisen materialismin teorian kehittämiseen. Hän piti 
Marxin historiallista materialismia tieteellisen ajattelun mitä 
suurimpana saavutuksena. Lenin itse ei ainoastaan varjellut ja 
puolustanut tätä saavutusta kaikenkarvaisia marxilaisuuden 
vihollisia vastaan, vaan myös kartutti sen rikkautta käyttäen 
materialistista historiankäsitystä yhteiskuntakehityksen uusien 
kysymysten tutkimiseen. Hänen teoksissaan on suoritettu yleis
tyksiä mutkikkaan yhteiskuntakehityksen kaikista puolista val
tavien sosiaalisten yhteentörmäysten ja mullistusten aikakau
della ja tehty suuria tieteellisiä löytöjä, jotka valaisevat tietä 
miljoonille uuden elämän puolesta taisteleville ihmisille. Erityi
sen paljon Lenin kiinnitti huomiota kysymykseen kansanjoukko
jen ja niiden etujoukkona olevan kommunistisen puolueen osuu
desta proletaarisen vallankumouksen ja sosialististen uudistus
ten aikakaudella.
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Leninin jälkeen marxilaisuuden filosofiaa ovat kehittäneet 
edelleen hänen oppilaansa. Neuvostoliiton kommunistisen puo
lueen toimihenkilöt kehittävät luovasti marxilaista teoriaa. Puo
lueen johtohenkilöiden puheissa, N. S. HruStäevin selostuksissa 
NKP:n XX, XXI ja XXII edustajakokouksissa ja Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen Keskuskomitean kokousten aineistoissa 
kommunismin rakentamisesta, taloudesta, politiikasta ja kulttuu
rista sekä puolueen teoreetikkojen tutkimustöissä on suoritettu 
yleistystä vallankumouksellisen liikkeen ja yhteiskunnan sosia
listisen uudistamisen maailmanhistoriallisesta kokemuksesta.

Suuren panoksen marxilaisuuden kaikkien perusosien, mu
kaan luettuna myös filosofia, kehittämiseen antoi NKP:n 
XXII edustajakokous. Edustajakokouksen hyväksymässä uudessa 
puolueohjelmassa sekä N. S. Hrultsevin tekemässä KK:n toi- 
mintaselostuksessa ja ohjelma-alustuksessa on syvällisesti ja 
luovasti kehitetty ja tieteellisesti valaistu nykyisen maailman- 
kehityksen ja Neuvostoliitossa tapahtuvan sosialismista kommu
nismiin siirtymisen perusongelmia. Marxin ja Engelsin 
»Kommunistisesta manifestista”, jossa ensi kerran julistettiin 
työväenluokan aatteet ja päämäärät, Neuvostoliiton kommunisti
sen puolueen uuteen ohjelmaan, johon sisältyy kommunismin 
välittömän käytännöllisen rakentamisen tieteellisesti perusteltu 
konkreettinen suunnitelma — sellainen on marxilaisuuden vähän 
yli sadassa vuodessa kulkema taival. Ja se on ollut marxilaisen 
teorian jatkuvan luovan kehittämisen ja rikastuttamisen taival.

Marxilaisuutta ja marxilaista filosofiaa kehittävät luo
vasti muutkin kommunistiset ja työväenpuolueet sekä niiden 
johtajat ja toimihenkilöt tekemällä yleistyksiä sosialististen 
vallankumousten ja sosialismin rakentamisen historiallisesta 
kokemuksesta kansandemokratian maissa sekä nykyisestä koke
muksesta taistelussa sosialistisen vallankumouksen puolesta 
maissa, joissa porvaristo on vielä hallitsevana luokkana.

Kaiken edellä esitetyn valossa on se nykyajan revisionistien 
väite, että marxilaisuus on viime vuosikymmenien kuluessa muka 
pysähtynyt kehityksessään ja miltei luutunut, todellisen asiain
tilan väärentämistä ja marxilaisuuden parjausta. Revisionismi 
pyrkii sopeuttamaan marxilaisuuden porvariston maun ja tarpei
den mukaiseksi, kitkemään marxilaisuudesta pois sen vallanku
mouksellisen sisällön — opin sosialistisesta vallankumouksesta
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ja proletariaatin diktatuurista.. Ja kuri dialektinen materia
lismi on filosofinen perusta marxilais-leniniläiselle opille 
sosialistisesta vallankumouksesta ja proletariaatin diktatuurista, 
niin on luonnollista, että nykyajan revisionistit, samoin kuin 
aikoinaan E. Bernstein, K. Kautsky, A. Bogdanov ym., yrittävät 
tarkistaa marxilaisen filosofisen maailmankatsomuksen. Revisio: 
nistit luisuvat reformismin kannalle, vaihtavat vallankumouksel
lisen dialektiikan latteaksi evoluutioteoriaksi. Toisaalta marxi
laisuuden vihollinen on myös dogmatismi, jonka olemus on 
sitaatteihin perustuvassa, historianvastaisessa, metafyysillisessä 
suhtautumisessa nopeasti muuttuvaan todellisuuteen, taitamat
tomuudessa ja haluttomuudessa soveltaa luovasti nykyisen kehi
tyksen oloihin marxilaisen teorian väittämiä ja konkretisoida 
niitä. Sen vuoksi taistelu vallankumouksellisen marxilaisuuden 
puolesta nykyoloissa vaatii horjumatonta taistelua revisionismia 
ja dogmatismia vastaan.

Jokaisen filosofisen opin voima ja elinkykyisyys tarkistetaan 
sillä, missä määrin käytäntö vahvistaa sen oikeaksi ja missä 
määrin se kykenee luovasti kehittymään, yleistämään, omaksu
maan ja muokkaamaan uutta kokemusta ja siten palvelemaan 
yhteiskunnallisen edistyksen tarpeita. Dialektis-materialistisen 
maailmankatsomuksen syntymisestä on kulunut hiukan yli sata 
vuotta. Merkitykseltään nämä vähän yli sata vuotta vastaavat 
monia vuosisatoja aikaisempaa kehitystä. Tänä aikana on ollut 
valtavia historiallisia tapahtumia, jotka ovat muuttaneet yhteis
kunnan ulkonäön. Tiede on ottanut valtavia askelia, tehnyt 
monia löytöjä. Kuinka monta porvarillista ..teoriaa” ja filosofista 
koulukuntaa tänä aikana onkaan syntynyt ja kunniattomasti 
vaipunut unholaan! Marxilainen oppi, työväenluokan maailman
katsomus ei sitävastoin suinkaan ole kärsinyt ajan suurista 
muutoksista, vaan päinvastoin on saanut vahvistuksensa; ja 
jatkuvasti rikastunut uusista tiedoista ja käytännöllisestä 
kokemuksesta, lakkaamatta hetkeksikään olemasta nykyisen 
kehityksen mahtavana aatteellisena liikkeellepanevana voi
mana.

Luovasti kehittyvänä oppina marxismi-leninismi ei ole vielä 
koskaan kokenut sellaista riemuvoittoa kuin nykyisenä historian 
kautena. Sama koskee myös marxilaista filosofista maailman
katsomusta.
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Missä sitten on marxilaisuuden ehtymättömän elinkykyisyy- 
den salaisuus? Lenin antoi lyhyen, mutta tyhjentävän vastauksen 
tähän kysymykseen:

..Marxin oppi on kaikkivoipa, sillä se on oikea.”
Dialektisen ja historiallisen materialismin, samoin kuin koko 

marxismin-leninismin totuudellisuuden on työväenluokan sosia
lismin puolesta käymän voittoisan taistelun maailmanhistorial
linen käytäntö kumoamattomasti todistanut.



E N S I M M Ä I N E N  O S A

D I A L E K T I N E N
M A T E R I A L I S M I



/// l u k u

MATERIA JA SEN OLOMUODOT

Edellisissä luvuissa määriteltiin marxilaisen filosofian tutki
muskohde ja kuvattiin tämän filosofian synty- ja kehitysvaiheita. 
Nyt siirrymme marxilaisen filosofian, dialektisen materialismin 
perusteiden järjestelmälliseen selostamiseen. Dialektisen mate
rialismin lähtökohtana on ikuisesti liikkuvan ja kehittyvän 
materian, luonnon objektiivisen todellisuuden tunnustaminen. 
Sen vuoksi tarkastelemme ensin, mitä materia on ja millaiset 
ovat sen olomuodot.

1. Materia

Meitä ympäröi lukematon määrä kappaleita, joilla on mitä 
moninaisimpia ominaisuuksia. Toiset näistä kappaleista kuulu
vat1 elävien olentojen joukkoon, toisissa ei ole minkäänlaisia 
elämänmerkkejä; toiset ovat kovia, toiset pehmeitä tai nestemäi
siä; toiset ovat mitättömän pieniä ja kevyitä, toiset taas jättiläis
mäisen suuria ja tavattoman raskaita; eräissä kappaleissa on 
sähkövaraus, toisissa ei jne. yms. Kaikki tämä kokonaisuutena 
muodostaa sen, mitä sanotaan luonnoksi. Miten luonnon kappa
leet eronnevatkin toisistaan, kaikille niille on yhteistä se, että ne 
ovat olemassa tajunnan, aistimuksen, hengen ulkopuolella ja 
niistä riippumatta. Siitä, että asia on todella niin, ovat todistuk
sena jokaisen ihmisen elämänkokemus, koko ihmiskunnan käy
täntö ja tieteen saavutukset.

Luonnontiede on todistanut kiistattomasti, ettei planeettamme 
ole aina ollut sellainen kuin se on nyt. Kauan sitten Maa oli

6  636 81



sellaisessa tilassa, jossa sekä ihmisen olemassaolo aistimuksi- 
neen ja tajuntoineen että jokaisen muunkin elävän olennon 
esiintyminen oli täysin mahdotonta. Mutta silloinkin Maa kiersi 
Auringon ympäri sen vetovoiman vaikutuksesta ja yhdessä tois
ten planeettojen kanssa kuului aurinkokuntaan. Juuri tämä tosi
asia merkitseekin, että maapallo, aurinko, aurinkokunta, luonto 
yleensä ovat olemassa kaiken tajunnan ulkopuolella ja siitä 
riippumatta. Ihmisen tajunta syntyi vasta luonnon kehityksen 
eräällä asteella sen korkeimpana tuotteena, kun taas itse luonto 
on ollut olemassa ikuisesti. Mitään „yli-inhimillistä tajuntaa”, 
..absoluuttista tajuntaa” tai ..absoluuttista henkeä” ei sen sijaan 
ole eikä voi olla. Tämän mukaisesti materialistinen filosofia 
opettaa, että luonto, materia, on ensisijainen ja henki, tajunta 
toissijainen. Kun meitä ympäröivän maailman kappaleet vaikut
tavat tavalla tai toisella aistinelimiimme, ne herättävät vastaa
vanlaisia valoisan tai tumman, lämpimän tai kylmän, karhean 
tai sileän, makean tai happaman jne. aistimuksia.

Tehden yleistäviä johtopäätöksiä filosofian ja luonnontieteen 
pitkäaikaisen historiallisen kehityksen tuloksista, käytännön 
tosiasioista, filosofinen materialismi on muotoillut vähitellen 
tieteellisen materiankäsltteen.

»Materia”, kirjoittaa Lenin, „on filosofinen kategoria objek
tiivisen todellisuuden merkitsemistä varten, todellisuuden, joka 
esiintyy ihmiselle hänen aistimuksissaan ja jota aistimuksemme 
jäljentävät, valokuvaavat, heijastavat, vaikka se on olemassa 
niistä riippumatta.” 1

Tässä määritelmässä on ilmaistu materialistisen maailman
katsomuksen olemus, materialismin vastakkaisuus idealismiin ja 
myös agnostisismiin nähden.

Ottakaamme esimerkiksi subjektiivinen idealismi. Vaikka 
subjektiiviset idealistit puhuvat paljon ja mielellään subjektiivi
sen ja objektiivisen, psyykkisen ja fyysisen erilaisuudesta, sub
jektiivisen idealismin ytimenä on kaiken reaalisen, objektiivisen 
ja fyysisen samastaminen aistimusten kanssa, kaiken pelkistä
minen aistimuksiksi: subjektin aistimukset katsotaan ainoaksi 
olevaksi. Tämän mukaisesti Berkeley ja Mach ja muut subjektii
viset idealistit väittivät, että meitä ympäröivän maailman kaikki

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 121.
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oliot ovat aistimusten »kombinaatioita” eli »komplekseja”; että 
objektiivista on se, mikä on pysyvää ihmisen aistimuksissa, tai 
se, mikä on yhteistä useiden ihmisten aistimuksissa, millä on 
»yleismerkitys”.

Sitä vastoin Leninin esittämän materian määritelmän pää- 
perusteena on periaatteellinen rajan määrääminen toisaalta 
ulkomaailman, sen kaikkien olioiden, meitä ympäröivän todelli
suuden ja toisaalta aistimusten välillä. Oliot eivät ole samastet
tavissa aistimusten, tajunnan kanssa eivätkä selitettävissä 
tajunnaksi. Objektiivista ei ole se, mikä on pysyvintä ihmisen 
aistimuksissa, eikä se, mikä on samankaltaista useiden ihmisten 
aistimuksissa, kuten subjektiiviset idealistit väittävät, vaan se, 
mikä on olemassa kaikkien aistimusten ulkopuolella ja niistä 
riippumatta. Subjektiiviset idealistit julistavat, että tarkan ja 
selvän eron tekeminen objektiivisen todellisuuden ja aistimusten 
välillä olisi »maailman kaksinaistamista”, »dualismia”, perään
tymistä monistisesta maailmankäsityksestä. Mutta tämä syytös 
dualismista, monistisesta maailmankäsityksestä perääntymi
sestä, on täysin kestämätön. Vaikka tässä määritelmässä mate
ria ja aistimukset erotetaan selvästi ja päättävästi, siinä ei 
ensinkään väitetä, että materia ja aistimukset olisivat kaksi jol
lakin lailla täysin riippumatonta »alkuperustetta” tai kaksi 
»olemusta”, jotka muodostaisivat pohjan kahdelle toisistaan eris
tettyjen ilmiöiden luokalle, kahdelle maailmalle. Aistimukset 
eivät ole materialle vastakkainen itsenäinen, riippumaton »ole
mus” vaan materian kopio, valokuva, heijastus. Tämä heijastus 
on olemassa materiassa ja johtuu materiasta.

Idealistisen »monisminsa” mukaisesti subjektiiviset idealistit 
julistavat, että materia on pelkkiä aistimuksia. Se on monismia 
vain näennäisesti, sanamuodoltaan, koska todellisuudessa on 
mahdotonta käsittää materia aistimuksiksi. Käytännöllisessä 
elämässä subjektiivisten idealistien on pakko myöntää ei 
ainoastaan omien aistimustensa, vaan myös heistä riippuma
ton muiden ihmisten olemassaolo, meitä ympäröivän aineelli
sen maailman olemassaolo. Ja koska aistimusten ja aineellisen 
maailman välisten suhteiden todellinen luonne jää tällöin 
osoittamatta, subjektiivisten idealistien katsomuksissa syntyy 
huutava ristiriita, joka kumoaa koko heidän keksimänsä 
»monismin”.
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Leninin esittämä materian määritelmä ilmentää täsmällisesti 
johdonmukaista materialistista monismia, joka antaa oikean ja 
ehyen maailmankäsityksen.

Subjektiiviset idealistit kieltävät maapallon, luonnon, fyysi
sen maailman olemassaolon ilman ihmistä. Objektiiviset idea
listit taas, vaikka he ovatkin sitä mieltä, että luonto, fyysinen 
maailma, on olemassa ilman ihmistä, ilman hänen henkilökoh
taisia aistimuksiaan, pysyvät silti idealisteina, sillä he pitävät 
koko maailmaa, luontoa, täydellisesti riippuvaisena jonkinlai
sesta »absoluuttisesta ideasta”, hengestä »sellaisenaan” yms., 
jonakin semmoisena, mikä on ollut olemassa muka ikuisesti, 
mikä omasta itsestään tuottaa luonnon. Mutta henki »sellaise- 

. naan”, »absoluuttinen idea” yms., kuten Lenin osoitti, ovat 
samoja ihmisen aistimuksia, hänen ajatustaan, tajuntaansa, 
jotka vain on irrotettu ihmisestä ja muutettu mielikuvitukselli
seksi abstraktioksi. Niin ollen väittämä, joka muodostaa Leninin 
materia-määritelmän ytimen, että objektiivinen todellisuus on 
ensisijainen ja riippumaton aistimuksista, tajunnasta, hengestä, 
on tähdätty sekä subjektiivista että objektiivista idealismia 
vastaan.

Idealistit yrittävät perustella luopumistaan luonnon objektii
visen todellisuuden tunnustamisesta vetoamalla siihen, että 
ihmiselle muka on välittömästi annettu vain hänen omat aisti
muksensa. Puhuminen jostakin, mikä sijaitsee aistimusten rajo
jen ulkopuolella, merkitsee heidän mielestään poistumista 
reaalisten tosiasiain maaperältä, siirtymistä kokemuksen rajojen 
ulkopuolelle. Siis me tiedämme muka vain omat aistimuksemme 
emmekä saa mennä niitä pitemmälle. Tästä sitten tehdäänkin 
järjetön johtopäätös, että aistimukset ovat ainoaa todellisuutta. 
Väite, että ihmisellä on vain aistimuksensa, ts. että ihminen aistii 
vain omia aistimuksiaan, muodostaa idealismin väärän perus
lähtökohdan, jonka' se hyväksyy aivan dogmaattisesti. Leninin 
esittämä materian käsitteen määritelmä kumoaa tämän idealisti
sen dogmin. Tässä määritelmässä korostetaan sitä poikkeuksel
linen tärkeää ajatusta,'että ihminen aistii ja havaitsee et aisti
muksia ja havaintoja,: vaan aineellisen maailman olioita ja 
ilmiöitä, ts. ihmisen aistimuksissa esiintyy materia.

Väite siitä, että-materia esiintyy ihmiselle hänen aistimuksis
saan, tekee lopun myös agnostikkojen ikuisista epäilyistä, onko



ulkomaailma olemassa vai ei, koska siitä selviää sen lähtökoh
dan virheellisyys, että me koemme muka vain aistimuksia, mitä 
agnostikko yhdessä idealistin kanssa pitää lähtökohtana ja mistä 
hän ei ota lopullista askelta idealismiin eikä materialismiin hor
juen niiden välillä. Korostaen, että objektiivinen todellisuus 
kopioituu, valokuvautuu, heijastuu aistimuksissa, V. I. Lenin 
osoitti määritelmässään materian, luonnon objektiivisen tiedos
tamisen äärettömät mahdollisuudet.

Tämän määritelmän ansiona on vielä eräs. syvällinen erikoi
suus: se on yleinen ja kaikenkäsittävä eikä ole sidottu vain 
joidenkin tiettyjen materian muotojen tunnustamiseen, jotka ovat 
tunnettuja tieteelle jollakin hetkellä ja joilla on vain tietynlaisia 
fysikaalisia tai kemiallisia ominaisuuksia. Tämä yleistys kävi 
mahdolliseksi luonnontieteen ja filosofian pitkäaikaisen kehityk
sen tuloksena. Muinaiskreikkalainen filosofi Thales samasti 
materian ja veden, Anaksimenes piti kaiken alkuna ilmaa. Demo- 
kritos näki alkuperusteen atomeissa. Samalla tavalla käsittivät 
materian myös monet filosofit ja  luonnontutkijat 18. ja 19. vuosi
sadalla pitäen atomeja muuttumattomina, jakamattomina ja 
läpäisemättöminä hiukkasina. Mutta askel askeleelta kävi sel
väksi, että materian käsite oli vapautettava rajoituksista, jotka 
liittyivät historiallisesti ohimenevään materian rakennetta ja sen 
fysikaalisia ominaisuuksia koskevaan tietotasoon.

Pyrkimys antaa materialle »absoluuttisia”, kerta kaikkiaan 
määrättyjä fysikaalisia ominaisuuksia (esimerkiksi jakamatto
muus, muuttumattomuus) vei pakostakin ennemmin täi myöhem
min jyrkkään ristiriitaan sen kanssa, mitä luonnossa tosiasialli
sesti on. Tämä tapahtuikin 19. ja 20. vuosisadan rajalla, jolloin 
fysiikka eli myrskyisän vallankumouksellisen kehityksensä vai
hetta. Sen johdosta, että keksittiin radioaktiivisuus, joka oli 
todistuksena atomien hajoamisesta, luhistui vuosisatoja vallin
nut kuvitelma atomien muuttumattomuudesta ja jakamattomuu
desta. Kun keksittiin elektroni, pienin sähkövarauksen omaava 
hiukkanen, joka kuuluu atomin rakenteeseen ja eroaa olennai
sesti atomista, johon metafyysilliset materialistit olivatkin vain 
sitoneet materian käsitteen, se antoi idealisteille aiheen puhua, 
että atomi »menettää aineellisuutensa”.

Juuri siihen aikaan, idealismia vastaan käydyn kiihkeän 
taistelun olosuhteissa, Lenin esitti edellämainitun materia-
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määritelmänsä. Tässä filosofisessa määritelmässä materian 
yleiskäsite vapautui ehdottomasta sidonnaisuudesta niihin tai 
näihin konkreettisiin fysikaalisiin ominaisuuksiin, jotka kuuluvat 
aineellisille objekteille vain joissakin olosuhteissa, joissakin 
tiloissa. Tämän johdosta kävi selväksi, että kysymykset siitä, 
muodostuuko atomi vain elektroneista vai joistakin muista hiuk
kasista, muuttuuko sen massa erilaisissa oloissa vai jääkö se 
pysyväksi jne. eivät voi koskea materian filosofista käsitettä, 
»sillä”, kuten Lenin korosti, »materian ainoa 'ominaisuus', jonka 
tunnustamiseen filosofinen materialismi on sidottu, on ominai
suus olla objektiivinen realiteetti, olla olemassa tajuntamme 
ulkopuolella” '.

Tämän mitä tärkeimmän määritelmän luomisella on ollut 
poikkeuksellisen suuri merkitys ei ainoastaan marxilaisen 
filosofian kehityksessä, vaan myös luonnontieteen kehityk
sessä.

Sen seikan havaitseminen, että atomin kokoomukseen sisälty
vät elektronit, joiden ominaisuudet eroavat varsin suuresti 
atomin ominaisuuksista, saattoi luonnontutkijat vaikeaan ase
maan idealistien hyökätessä ja väittäessä, että »sähkö korvaa 
materian”, että »materia katoaa”. V. I. Lenin poisti tämän vai
keuden täydellisesti ja osoitti määritelmällään, jonka mukaan 
materia on objektiivista todellisuutta, materialismin järkkymät- 
tömyyden. Onko elektroni fysikaalisilta ominaisuuksiltaan taval
lisen aineen kaltainen vai ei, ovatko sen ominaisuudet joissakin 
oloissa muuttumattomat vai eivät, kaikki se on merkityksetöntä 
filosofian peruskysymystä ratkaistaessa. Peruskysymyksenä, 
joka erottaa toisistaan kaikki filosofiset suuntaukset ja jonka 
ratkaisemisesta riippuu niiden jokaisen suhde toisiin filosofisiin 
suuntauksiin, on kysymys siitä, ovatko elektronit tai muut hiuk
kaset objektiivista todellisuutta, ovatko ne olemassa tajunnan 
ulkopuolella ja siitä riippumatta. Tähän kysymykseen luonnon
tiede antaa lujan ja lopullisen vastauksen: ovat! Ja kun kerran 
asia on siten, niin selitykset siitä, että atomi »menettää aineelli- 
suutensa”, materian »korvaa” sähkö jne. ovat suorastaan mie
lettömiä, sillä elektroni on vain materian erikoinen muoto, jolla 
on erikoisominaisuuksia. 1

1 V. I. Lenin, Teokset. 14. osa, ss. 255—256.
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Sen jälkeen, kun oli keksitty, että elektroni ja positroni muut
tuvat fotoneiksi (valohiukkasiksi), idealistisesti ajattelevat fyy
sikot alkoivat puhua ..materian annihilaatiosta” (»materian 
muuttumisesta ei-miksikään”). Mutta tämä keksintö kuten 
aikoinaan tapahtunut elektronin keksiminenkään ei kumonnut 
materialismia, vaan päinvastoin todisti uudelleen loistavasti 
dialektis-materialistisen materian käsitteen oikeaksi. Eivätkö sit
ten fotonit, joiksi elektroni ja positroni muuttuvat, ole mitään? 
Eivätkö ne ole objektiivista todellisuutta, joka on olemassa 
tajunnan ulkopuolella ja siitä riippumatta?

Nykyinen fysiikka antaa näihin kysymyksiin selvän ja var
man vastauksen: valohiukkaset, fotonit, ovat materiahiukkasia, 
vaikka ne eroavatkin elektroneista ja positroneista monien 
fysikaalisten ominaisuuksiensa puolesta. Kaikkien muiden mate
rian lajien tavoin ne ovat olemassa tajunnan ulkopuolella ja 
siitä riippumatta. Kuten on saatu selville, tapahtuu myös päin
vastainen prosessi, fotonien muuttuminen hiukkaspariksi: elek
troni—positroni. Kysymyksessä ei siis ole »materian katoami
nen” vaan materian eri muotojen keskinäinen toisikseen muut
tumisen prosessi. Siten tiede on vielä kerran vahvistanut 
dialektisen materialismin ilmaiseman totuuden materian ikui
suudesta ja häviämättömyydestä.

Voi kuitenkin herätä kysymys: vaikka jokainen elektroni 
ja fotoni on olemassa tajuntamme ulkopuolella ja siitä riippu
matta, ei ainoakaan niistä erikseen ole aistinelintemme havaitta
vissa; voidaanko niitä sen vuoksi pitää »aistimuksessa esiinty
vinä” ja voidaanko niihin näin ollen ulottaa Leninin muotoilema 
materian käsite? Kyllä, ehdottomasti voidaan ja niin pitääkin 
tehdä. Asian olemus on seuraava. Tämä määritelmä ei ole 
mitenkään sidottu siihen, millä tavalla nimenomaan tuon tai 
tämän aineellisen objektin täytyy vaikuttaa aistinelimiimme 
herättääkseen meissä vastaavan aistimuksen. Tämä vaikutus voi 
olla sekä välitön että joidenkin muiden aineellisten objektien 
välittämä, jotka muuntavat sellaisten materialajien vaikutuksen 
niihin muotoihin, jotka ovat välittömästi havaittavissa aistin- 
elimillämme. Käytännöllisessä elämässä me turvaudumme ali
tuisesti sellaisiin aineellisiin välittäjäobjekteihin, jotka yhdistä
vät aistinelimemme muihin kappaleisiin, joiden vaikutuksen 
tahdomme havaita, mutta jotka jostakin syystä eivät ole tai eivät
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voi olla yhteydessä kehoomme. Kun katsomme esimerkiksi Aurin
koa ja havaitsemme sen aistimillamme, se vaikuttaa meihin 
valoksi nimitetyn aineellisen objektin välityksellä. Kun kuulem
me jonkin matkan päästä ihmisen äänen, tapahtuu se välillämme 
olevan väreilevään liikkeeseen saatetun ilman välityksellä. Sama 
koskee myös elektroneja ja fotoneja. Ne voidaan havaita erikois- 
kojeiden välityksellä, joiden tehtävänä on muuntaa tutkimiemme 
objektien vaikutus, jota aistinelimemme eivät havaitse välittö
mästi, havaittavissa olevaan muotoon. Täyttämänsä tehtävän 
puolesta nämä kojeet ovat luonnollisten aistinelintemme jatkoa 
ja täydennystä, jatkoa, joka yhdistää havaintoja tekevän subjek
tin yhä uusiin ja uusiin maailman alueisiin.

Päinvastoin kuin metafyysillinen materialismi dialektinen 
materialismi torjuu kuvitelman jostakin olioiden ..lopullisesta”, 
»muuttumattomasta olemuksesta”, »absoluuttisen yksinkertai
sesta substanssista”, jonka »lopullisiksi” ominaisuuksiksi ja 
ilmauksiksi kaikki olemassaoleva voitaisiin selittää. Luonnossa 
ei ole olemassa mitään muuttumattomuutta eikä mitään abso
luuttisen yksinkertaista substanssia. Miten yksinkertaiselta tuo 
tai tämä aineellinen objekti meistä näyttäneekin, se on todelli
suudessa loputtoman monimutkainen ja ehtymätön. Materia on 
ehtymätön syvyydessään.

Leninin kehittelemä käsitys materian ehtymättömästä syvyy
destä, loputtomuudesta on yksi dialektis-materialistisen materia- 
opin olennaisimmista piirteistä. Tieteen koko historia vahvistaa 
tämän käsityksen kiistattomasti. Sellaisten kappaleiden moni
mutkaisuus, kuin on ihmisorganismi sille ominaisine korkeim- 
pine hermotoimintoineen, on niin ilmeinen, ettei se kaipaa 
todistamista. Mutta ottakaamme niin sanotut materian »alkeis
hiukkaset” — elektronit, protonit, neutronit jne., joista kaikki 
muut aineelliset muodostumat koostuvat ja jotka ovat yksinker
taisimpia kaikista nykyisin tunnetuista aineellisista objekteista.

Kun elektroni keksittiin, luultiin ensi aluksi, että sillä on vain 
massa ja sähkövaraus. Nämä ominaisuudet näyttivät muuttu
mattomilta ja alkuperäisiltä, mistään riippumattomilta, sille 
»sinänsä” ominaisilta. Sitten kuitenkin todettiin, että elektronin 
massa muuttuu sen liikkeessä ja että se on yhteydessä sähkö
magneettiseen kenttään — aineelliseen objektiin, joka ympäröi 
elektronia. Mutta asia ei rajoittunut tähän. On keksitty elektronin
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aalto-ominaisuudet, minkä johdosta elektroni esiintyy erittäin 
monimutkaisena objektina, jolla ei ole ainoastaan hiukkasten 
(korpuskelien) ominaisuuksia, vaan aalto-ominaisuuksiakin. Sen 
keksiminen, että elektroneilla on kyky muuttua vuorovaiku
tuksessa positronien kanssa fotoneiksi, oli vielä yksi askel 
materian pienimpien hiukkasten monimutkaisuuden tiedostami
sessa.

Se seikka, että elektronit ollessaan vuorovaikutuksessa posi
tronien kanssa voivat kadota muuttumalla fotoneiksi ja syntyä 
viimeksi mainituista, osoitti erikoisen havainnollisesti, kuinka 
kaukana elektroni on siitä ..absoluuttisen yksinkertaisen ja muut
tumattoman substanssin”, ..viimeisen substanssin” ihanteesta, 
josta metafyysillisesti ajattelevat tiedemiehet olivat haaveilleet. 
Nykyaikainen fysiikka on keksinyt elektronin muitakin ominai
suuksia. Ilmeisesti ei ole syytä ajatella, että elektronin kaikki 
ominaisuudet olisivat jo tunnettuja ja että sen luonne olisi pal
jastettu täydellisesti ja tyhjentävästi.

Se, mitä tässä on sanottu elektronista, koskee täydellisesti 
muitakin ..alkeishiukkasia”. Keksittyjen ..alkeishiukkasten” luku
määrä on kasvamassa; nykyisin niitä tunnetaan jo yli kolme
kymmentä, mukaanluettuina myös äskettäin keksityt niin sanotut 
antihiukkaset — antiprotonit, antineutronit, antineutriinot, anti- 
hyperonit ym., joita erottaa niiden antipodihiukkasista vain jon
kin yhden ominaisuuden, sähkövarauksen, magneettisen momen
tin jne., vastakkainen merkki. Vaikka ..alkeishiukkaset” ovat 
laadullisesti omaperäisiä materian lajeja, ne eivät ole olemassa 
mitenkään toisistaan erillään, jähmettyneinä ja muuttumatto
mina. Päinvastoin, sopivissa olosuhteissa ne kaikki muuttuvat 
tavalla tai toisella (esimerkiksi niiden massa vaihtelee liikkeen 
nopeudesta riippuen). ..Alkeishiukkasten” merkityksellinen omi
naisuus on se, että mikä tahansa niistä voi muuttua toiseksi. 
Siten esimerkiksi protoni ja antiprotoni voivat vaikuttamalla 
toisiinsa muuttua hyvin suuren energiamäärän omaaviksi foto
neiksi ja päinvastoin kaksi hyvin suuren energiamäärän sisältä
vää fotonia voi muuttua protoniksi ja antiprotoniksi.

..Alkeishiukkasten” tutkimisessa on saatu askel askeleelta 
selville niiden ominaisuuksien yhä kasvava moninaisuus, joista 
mikään ei ole yksinkertainen, vaan päinvastoin asettaa tieteelle 
hyvin monimutkaisia tiedostamistehtäviä. Luonnehtiessaan näitä



uusia »alkeishiukkasten” ominaisuuksia, joita ei voi selittää 
miksikään aikaisemmin tunnetuiksi materian ominaisuuksiksi, 
fyysikot ottavat käytäntöön sellaisia käsitteitä kuin „ isotooppi- 
nen spin”, »pariteetti”, »outous”, »ydinvaraus” (»barioniva- 
raus”), »neutriinovaraus” (»leptonivaraus”), »spiraali”. Näiden 
uusien käsitteiden ilmaantuminen on todistuksena siitä, kuinka 
monimutkaisia nämä yksinkertaisimmat nykyisin tunnetuista 
aineellisista objekteista todellisuudessa ovat. Tieteelle avautuvat 
aivan rajattomat materian sisäisen rakenteen tutkimisen näkö
alat. On jo saatu ensimmäisiä tärkeitä todisteita, jotka selittävät 
»alkeishiukkasten” sisäisiä rakennetta. Ne oikeuttavat ajattele
maan, että »alkeishiukkaset” ovat rakenteeltaan sangen moni
mutkaisia aineellisia muodostelmia.1 Ihmisjärki ei pysähdy saa
vutettuun, se tulee selvittämään vieläkin syvällisemmin mate
rian, ainehiukkasten olemusta. Kuten Lenin korosti, ensimmäisen 
ominaisuuden olemusta seuraa toisen ominaisuuden olemus, toi
sen ominaisuuden olemusta kolmannen ominaisuuden olemus 
jne. loputtomasti.

Lenin kirjoitti jo yli 50 vuotta sitten, pian elektronin keksi
misen jälkeen: »Elektroni on yhtä ehtymätön kuin atomikin, 
luonto on loputon...” 2 Ei voi olla hämmästymättä tämän merkit
tävän ennakkonäkemyksen rohkeutta ja järkevyyttä. Tämä 
ennakkonäkemys ei ollut satunnaista arvaamista, vaan lain
mukaista seurausta niistä dialektis-materialistisista materian- 
käsityksistä, joiden kehittelemiseen Lenin toi niin paljon uutta.

Kysymystä siitä, ovatko luonnon kappaleet olemassa tajun
tamme ulkopuolella ja siitä riippumatta, ei ole sekoitettava 
kysymykseen siitä, millainen on näiden kappaleiden rakenne, 
mistä fyysisistä aineksista ne koostuvat, millaiset ovat viimeksi 
mainittujen fysikaaliset ominaisuudet. Ensimmäinen kysymys 
on filosofinen, tieto-opillinen. Toisen kysymyksen ratkaiseminen 
on luonnontieteen, erityisesti fysiikan tehtävä. Mutta korosta
malla näiden kysymysten välistä eroavuutta, emme voi irrottaa 
toista ensimmäisestä. Luonnontiede tutkii reaalista maailmaa, 
tämän maailman moninaisia kappaleita, niiden rakennetta, omi- * *

1 Sen vuoksi nimitys »alkeishiukkaset" on hyvin ehdollinen. Se voi johtaa 
ajatukseen, että nämä aineelliset objektit ovat absoluuttisen yksinkertaisia. Itse 
asiassa »alkeishiukkaset” ovat yksinkertaisia vain siinä mielessä, ettei mikään 
niistä koostu mistään muista nykyisin tunnetuista hiukkasista.

* V. I. Letun, Teokset, 14. osa, ss. 257—258.
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naisuuksia, niiden keskinäistä yhteyttä toisiinsa, niille ominai
sia lainmukaisuuksia. Luonnontiedettä ei voi olla ilman meitä 
ympäröivän maailman objektiivisen todellisuuden tunnusta
mista. Materian käsite on tämän objektiivisen todellisuuden 
heijastumista. Siitä syystä materian käsite, jonka marxilainen 
filosofia on kehittänyt, on niin tärkeä luonnontieteelle. Luonnon
tieteiden luomat peruskäsitteet, ..alkeishiukkanen”, atomi, mole
kyyli, kemiallinen alkuaine, geologinen muodostuma, kosminen 
järjestelmä jne., jotka luonnehtivat näiden tieteiden tutkimus
kohteita, ovat ehdottomasti yhteydessä materian filosofiseen 
käsitteeseen, ilmaistaan sen kautta.

Tuskinpa mikään muu materialistisen filosofian käsite on 
herättänyt idealistien taholta niin paljon vastaväitteitä kuin 
materian käsite. Eikä se olekaan ihmeteltävää. Se on materialis
tisen maailmankatsomuksen kulmakivi ja joutuu sen vuoksi 
materialismin vastustajien alituisten hyökkäilyjen kohteeksi. 
Idealistit ovat lukemattomia kertoja julistaneet materian käsit
teen, joka tarkoittaa objektiivista todellisuutta, kumotuksi tai 
vanhentuneeksi, mutta tieteen kehitys ja käytännön tiedot todis
tavat kiistattomasti, ettei sitä voi kumota.

Sitä mukaa kuin luonnontiede edistyy, idealistien on pakko 
perääntyä ja tunnustaa atomien, elektronien, fotonien ym. ole
massaolo. „Ainoa’’ minkä he kieltävät, on se, että kaikki nämä 
hiukkaset ovat objektiivista todellisuutta, että ne ovat materiaa. 
Mutta juuri tämä „ainoa” erottaakin perin juurin materialistit 
idealisteista. Sen vuoksi idealistit taistelevat kaikin voimin 
materian käsitettä vastaan. Monet heistä kulkevat tosiasiassa 
samaa tietä kuin piispa Berkeley, jonka katsomuksia Lenin 
arvosteli kirjassa «Materialismi ja empiriokritisismi”. Berkeley 
kirjoitti: «Sitä, että ne oliot, jotka omin silmin näen ja joita omin 
käsin koskettelen, ovat olemassa, ovat reaalisesti olemassa, en 
ollenkaan epäile. Ainoa, minkä olemassaolon me kiellämme, on 
se mitä filosofit nimittävät materiaksi eli aineelliseksi substans
siksi.” ‘ Berkeley tahtoo sanoa tällä, etteivät ihmiset menetä 
mitään, jos kieltävät materian olemassaolon. Mutta tämä on 
subjektiivisen idealistin temppu. Kun hän sanoo, että oliot ovat 
reaalisesti olemassa, hän käsittää sillä niiden olemista 1

1 Lainattu V. /. Leninin kirjasta ..Materialismi ja empiriokritisismi”. Ks. 
Teokset, 14. osa, s. 18.
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tajunnassamme, aistimuksissa. Materialismille, joka käy täydel
lisesti yhteen ihmisten koko käytännön kanssa, olioiden reaalinen 
olemassaolo päinvastoin merkitsee niiden aineellisuutta, ts. riip
pumattomuutta subjektin tajunnasta.

Eräs niistä todisteluista, joiden avulla nykyiset idealistit yrittävät perus
tella materian objektiivisen reaalisuuden kieltämistä, on seuraava. Oletta
kaamme, että fyysikko tahtoo määritellä hyvin tarkasti mikro-objektin aseman 
ja nopeuden tietyllä hetkellä. Sitä varten fyysikon on käytettävä vastaavan
laisia koelaitteita. Tällöin aseman (koordinaatit) tarkkaan mittaukseen tarvi
taan yhdentyyppinen laite ja  nopeuden mittaamiseen toisentyyppinen. Ensim
mäisen tyypin laitteen käyttäminen saattaa mikro-objektin sellaiseen tilaan, 
missä nopeus ei voi olla tarkoin määrätty, ja  toisen tyypin laitteen käyttämi
nen saattaa sen toiseen tilaan, missä sen asema ei ole määrätty. Siitä tehdään 
idealistinen johtopäätös: ei siis voida puhua mikro-objektista »sinänsä”, vaan 
siitä voidaan puhua ainoastaan erottamattomassa yhteydessä määrättyihin 
ehtoihin sen havainnoimisessa, yhteydessä havainnoitsijaan, ja objektia ei siis 
ole olemassa ilman subjektia. Mutta objektin olemassaolon tunnustaminen 
»erottamattomassa yhteydessä” subjektiin merkitsee materian objektiivisen 
reaalisuuden kieltämistä.

Nuo kaikki näkökohdat ovat todellisuudessa yrityksiä uudelleensynnyttää 
toisessa muodossa R. Avenariuksen esittämä idealistinen teoria subjektin ja 
objektin »periaatteellisesta koordinaatiosta”. Tämän teorian mukaan objekti 
(luonto) ei voi olla olemassa ilman subjektia. V. I. Lenin todisti Avenariuksen 
teorian täydellisen kestämättömyyden. Yhtä kestämätön on myös sö i »nyky
aikainen” muunnos. Jos objektin ja subjektin »erottamaton yhteys” todellakin 
olisi olemassa, se veisi mielettömään johtopäätökseen, ettei objektia voi olla 
olemassa ilman sitä havaitsevaa tajuntaa, ilman aistimuksia. Tässä tarkastel
tavana olevassa tapauksessa koelaite, jota käytetään mikro-objektin tutkimi
seen, vaikuttaa tietyllä tavalla mikro-objektiin. Mutta koelaite, vaikka sitä 
käyttääkin havainnoitsija, ei ole itse havainnoitsija ja sitäkin vähemmän tämän 
tajunta tai hänen aistimuksensa; se on objektiivisesti olemassaoleva fyysinen 
kappale (tai fyysisten kappaleiden kokonaisuus), jonka vuorovaikutus mikro- 
objektin kanssa on aineellista, on olemassa objektiivisesti. Tämä aineellisten 
olioiden reaalinen, keskinäinen yhteys — yhteys, joka on olemassa, kuten itse 
nämä oliotkin, kaiken tajunnan ulkopuolella ja  siitä riippumatta — ei ole lain
kaan sama kuin olioiden kuviteltu »erottamaton yhteys” tajuntaan.

Eräät positivistit, jotka eivät vaadi koelaitteen ja subjektin samastamista, 
viittaavat siihen, että mikro-objekti on periaatteellisesti sidottu nimenomaan 
fyysisenä kappaleena esiintyvään koelaitteeseen, koska, kuten nämä positivistit 
päättelevät, laite määrää, millaiseksi mikro-objektin tila tulee. Niin ollen 
mikro-objektista puhuminen kojeesta irrallaan, sen avulla suoritettujen tark
kailujen ulkopuolella, on mieletöntä jo pelkästään fysikaaliseltakin näkökan
nalta. Ja koska havainnoitsija luo ja  saa aikaan kojeet, kokeet ja  havainnot, 
niin siitä juuri johtuu, ettei ilman havainnoitsijaa ole mikro-objektia; toisin 
sanoen ilman subjektia ei ote objektia.
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T iss i kuten edelläkin rikotaan räikeästi logiikan lakeja ja vaihdetaan yksi 
väite toiseen: väite, että »koelaitteen ehdoilla olemassaolevan mikro-objektin 
tila määritellään tämän koelaitteen avulla”, vaihdetaan kokonaan toiseen, joka 
ei ole siihen samastettavissa eikä seuraa siitä: »mikro-objekti on olemassa 
vain koelaitteen yhteydessä, vain havainnoimisen ansiosta”.

Tietenkään silloin, kun mikro-objekti on koelaitteessa, sitä ei todellakaan 
voida tarkastella sen yhteyden ulkopuolella, kojeen siihen tekemän vaikutuksen 
ulkopuolella. Mutta asia on siten, että mikro-objekti on olemassa ei ainoastaan 
koelaitteessa, ei ainoastaan yhteydessä siihen. Koelaite, koje, on vain yksi 
lukemattomista kappaleista, joiden kanssa mikro-objekti voi joutua vuoro
vaikutukseen, mikä määrää sen tilan. Sitä paitsi, ensinnäkin, vain mitätön osa 
kaikista maailmassa reaalisesti olemassaolevista mikro-objekteista joutuu 
tähän yhteyteen ja, toiseksi, tämän yhteyden jatkuvuus on yleensä erittäin 
vähäinen. Väite, että mikro-objekti on periaatteellisesti olemassa ainoastaan 
koelaitteessa, että sitä täytyy aina tarkastella vain yhteydessä kojeeseen, että 
se on olemassa ainoastaan kojeen avulla suoritetun havainnoimisen ansiosta, 
antaa tutkimuskojeelle eräänlaisen fantastisen voiman, joka irrottaa sen koko 
muusta reaalisten olioiden maailmasta. Tosiasiassa se merkitsee luopumista 
aineellisen maailman kaikkien kappaleiden paitsi kojeiden ja  sen, mitä niissä 
tapahtuu, reaalisen olemassaolon tunnustamisesta. Se on omalaatuista »koje- 
idealismia”, joka tosin vaateliaasti väittää nojaavansa nykyaikaiseen kvantti
mekaniikkaan, mutta todellisuudessa vain pitää dogmaattisesti toiveajattelua 
todistettuna.

Mikro-objektien olemassaolo ei ole eikä voi olla sidottu koelaitteeseen, 
kojeeseen eikä havainnointitoimitukseen. Kojeita ja havaintojen tekoa ei käy
tetä tieteessä lainkaan sen vuoksi, että mikro-objektien olemassaolo olisi 
niiden varassa ja että mikro-objektit olisivat reaalisia vain niissä olosuhteissa 
ja vain niinä hetkinä, jolloin havainnointia suoritetaan. Kojeet valmistetaan 
sen tutkimiseksi, mikä on olemassa kojeen ulkopuolella ja  havainnoinnista 
riippumatta, vaikka tie tähän kulkee väistämättömästi sen tutkimisen kautta, 
mitä tapahtuu kojeessa. Se, että koje on välttämätön mikro-objektien tiedosta
miselle, ei merkitse, että kojeiden olemassaolo olisi periaatteellisen välttämä
töntä mikro-objektien olemiselle.

Kvanttimekaniikkaa käsittelevässä kirjallisuudessa tapaa usein mielipiteen, 
että yleensä mikä tahansa makroskooppinen kappale, joka on vuorovaikutuk
sessa mikro-objektiin, on »koje” ja niiden vuorovaikutus »mittausta”. Se on 
virheellinen käsityskanta, joka sotkee kokonaan asian olemuksen ja  avaa mah
dollisuuden idealistisille spekulaatioille, pelkästään järkeilyyn perustuville 
ajatusrakennelmille. Koje ei ole ainoastaan fyysinen kappale, vaan nimen
omaan sellainen fyysinen kappale, jonka ihminen on sijoittanut aistinelintensä 
ja ulkomaailman esineiden väliin tutkiakseen viimemainittuja. Vain tämän 
aseman ja  tämän tiedostamistehtävän yhteydessä voidaan fyysistä kappaletta 
pitää kojeena. Tämän mukaisesti ei kappaleiden välinen fyysinen vuorovaiku
tus ilman sen suhdetta tiedostamisprosessiin ole sinänsä mittausta tämän 
sahan täsmällisessä merkityksessä.
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Eräät nykyaikaiset »fyysiset” idealistit (Jeans ym.) koettavat kumota käsi
tyksen materian objektiivisesta reaalisuudesta käyttäen hyväkseen sitä, että 
elektronilla ja muilla materian hiukkasilla on aalto-ominaisuuksia. He julista
vat, etteivät aalto-ominaisuudet ole aineellisia vaan henkisiä — puhtaasti älyl
lisiä rakennelmia, »tietomme aaltoja”. Ja  koska esimerkiksi mikro-objektien 
keskinäinen sijoittuminen sen jälkeen, kun ne ovat läpäisseet tiheärakoisen 
hilan (diffraktioristikon), määräytyy aalto-ominaisuuksien mukaan, tekevät 
idealistit johtopäätöksen: »Henkinen hallitsee aineellista.”

Mutta mikro-objektien aalto-ominaisuudet eivät lainkaan ole henkisiä. 
Kuten muutkin materian ominaisuudet, mukaan luettuna korpuskeliominaisuu- 
detkin, ne ovat olemassa tajunnan ulkopuolella ja siitä riippumatta. Yhteys 
mikro-objektien eri ominaisuuksien välillä on aineellista yhteyttä, eikä siinä 
ole mitään ihmeellistä, että toiset näistä ominaisuuksista vaikuttavat toisiin 
ja ovat prosessin kululle olennaisempia tietyissä konkreettisissa olosuhteissa.

Ainoakaan aineellisista olioista ei ole muuttumaton, ja kaikki 
ne ovat äärellisiä. Mutta siellä, missä yksi olio katoaa, toinen 
tulee tilalle ja lisäksi siten, ettei materian yksikään hiukkanen 
katoa jäljettömiin eikä muutu olemattomaksi, ja niin ikään ei 
mikään pieninkään hiukkanen synny olemattomasta. Siellä, 
missä yhden aineellisen objektin rajat päättyvät, alkavat toisen 
aineellisen objektin rajat, eikä tällä aineellisten objektien ääret
tömällä vaihtelulla ja vuorovaikutuksella ole loppua. Materia, 
luonto, on ikuinen, loputon, rajaton.

Materia ei ole mitään yhdenmuotoista ja yhdenlaatuista. 
Se on olemassa laadullisesti ja määrällisesti toisistaan eroa
vien lukemattomien erimuotoisten kappaleiden, objektien muo
dossa. Ne muodostavat ominaisuuksiltaan toisilleen sukua 
olevien objektien ryhmiä, joita me nimitämme materian eri 
lajeiksi.

Materian eri lajeille on ominaista suurempi tai pienempi 
monimutkaisuus ja ne ovat eri tieteiden, fysiikan, kemian, biolo
gian ym. tutkimuksen kohteita. Suhteellisen yksinkertaisia ovat 
materian »alkeishiukkaset": fotonit, elektronit, positronit, meso- 
nit, protonit, antiprotonit, neutronit, antineutronit jne. Atomit ja 
molekyylit ovat monimutkaisempia. Seuraavalla asteella moni
mutkaisuudessa ovat kaasut, nesteet ja kiinteät kappaleet, joiden 
kanssa olemme tekemisissä jokapäiväisessä elämässä, sekä myös 
erilaiset taivaankappaleet: planeetat, tähdet, tähtisikermät. Huo
mattavasti monimutkaisempia ovat orgaanisen luonnon kappa
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leet ja erityisesti sen korkein tuote— ihminen. Erikoinen aineel
linen objekti on ihmisyhteiskunta, jonka eri puolia ja ilmenemis
muotoja tutkivat varsin monet tieteet, kuten historiallinen 
materialismi, historia, kansantaloustiede, taloudellinen tilasto
tiede jne.

2. Materian liikunta

Meitä ympäröivässä maailmassa kaikki materian pienim
mistä ..alkeishiukkasista” jättiläismäisiin planeettoihin ja tahti- 
kuntiin on liikunnassa ja muuttumistilassa. Elävissä organis
meissa tapahtuu alituinen aineenvaihto, ne reagoivat ympäristön 
vaikutukseen. Maa, jonka päällä elämme, pyörii akselinsa ympäri 
ja kiertää Aurinkoa. Mutta Aurinkokaan ei ole liikkumaton. 
Yhdessä sen ympäri kiertävän planeettajärjestelmän kanssa se 
liikkuu maailmankaikkeudessa; ja aine, josta aurinko koostuu, 
muistuttaa hillitöntä, alituisesti riehuvaa tulivihuria. Jokaisen 
kappaleen muodostavat atomit ovat keskeytymättömässä liikun
nassa, ja myös jokainen atomi on täynnä sisäistä liikuntaa: 
elektronit liikkuvat atomien ulkokuoren sisällä, ja protonit sekä 
neutronit suorittavat voimaperäistä liikuntaa ytimessä, jolloin 
ne eivät pelkästään siirry ytimen yhdestä osasta toiseen, vaan 
muuttuvat hämmästyttävän tiheästi toisikseen.

Liikunta ei ole jokin satunnainen materian tila, se ei ole jota
kin aineellisten objektien perusominaisuuksista irrotettavissa 
olevaa, jotakin ulkonaista niiden suhteen. Oliot ovat sitä mitä 
ne ovat juuri niille olennaisen liikunnan ansiosta. Aurinkokunta 
on erikoislaatuinen aineellinen objekti juuri sen vuoksi, että 
kaikki sen muodostavat planeetat ovat tietyssä, niille kullekin 
ominaisessa liikunnassa. Organismi lakkaa olemasta, jos erikois
laatuinen aineenvaihto elävässä organismissa sekä organismin 
ja ympäristön välillä lakkaa. Jää kuollut kappale, vaikka siinä 
tapahtuukin fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja. Jos atomin 
kuoren sisällä olevat elektronit lopettaisivat niille ominaisen 
liikunnan, atomin olemassaolo laadullisesti määrättynä objek
tina lakkaisi. Fysiikka osoittaa, että jos atomin ytimessä ei olisi 
protonien ja neutronien alituista liikuntaa, joka ilmenee niiden 
keskinäisessä toisikseen muuttumisessa, ei atomin ydintä olisi
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olemassa; ydinvoimat, jotka yhdistävät nämä hiukkaset 
lujaksi atomin ytimeksi, ovat olemassa juuri tämän liikunnan 
ansiosta.

Materiaa ei ole eikä voi olla ilman liikuntaa. Materia ei ole 
irrotettavissa liikunnasta. Toisin sanoen: liikunta on materian 
olomuoto.

Liikunnalla dialektinen materialismi ei tarkoita vain kappa
leiden mekaanista paikanmuutosta, vaan yleensä kaikkea muut
tumista. F. Engels kirjoitti: »Liikunta yleisimmässä mielessä, 
jolloin sitä tarkastellaan materian olomuotona, sille sisäisesti 
ominaisena attribuuttina, käsittää kaikki maailmankaikkeudessa 
tapahtuvat muutokset ja prosessit yksinkertaisesta paikanmuu- 
toksesta ajatteluun.” 1

Luonnon ilmiöiden monimuotoisuutta vastaavasti on myös 
olemassa materian liikunnan eri lajien moninaisuus. Mutta tässä 
monimuotoisuudessa on erotettavissa muutamia liikunnan perus
muotoja, joista jokainen käsittää jossakin suhteessa saman- 
sukuisten ilmiöiden laajemman tai suppeamman piirin. Liikun
nan muoto on olotilan muutosten määrätty tyyppi, joka on jon
kin toisiinsa yhteydessä olevien lakien ryhmän alainen ja on 
ominainen aineellisten objektien suuremmalle tai pienemmälle 
luokalle tai niiden eri luokille, jos viimemainituilla on eroavai
suuksista huolimatta oleellisia yhteisiä piirteitä.

Nykyään tunnetaan seuraavat liikunnan perusmuodot:
Ensiksi liikunnan mekaaninen muoto, kappaleiden paikan 

muutos suhteessa toisiinsa. Toiseksi ryhmä sellaisia liikunnan 
muotoja, joita fysiikka tutkii, kuten lämpö- ja sähkömagneettiset 
prosessit, niihin luettuna myös valoilmiöt; painovoiman keski- 
näisvaikutukset; atomin sisäiset ja ytimen sisäiset prosessit; 
hiukkasten liikunta ja toisikseen muuttumisen prosessit. Kol
manneksi liikunnan kemiallinen muoto (kemialliset prosessit). 
Neljänneksi liikunnan biologinen muoto (orgaaninen elämä). 
Viidenneksi liikunnan yhteiskunnallinen muoto (yhteiskunnalli
set prosessit, ihmisyhteiskunnan historia).

Ei ole ajateltava, että jokainen näistä liikunnan muodoista 
on jotakin yksinkertaista. Vaikka me puhummekin esimerkiksi 
liikunnan mekaanisesta muodosta aivan kuin se olisi jotakin

1 F. Engels, D ialektik der N atur, S. 507.
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yhtenäistä, piilee tämän yhtenäisyyden takana mekaanisen 
liikunnan erilaisia yksityisiä lajeja, esimerkiksi suoraviivainen 
ja mutkitteleva, tasainen ja epätasainen, kierto- ja etenevä 
liike jne. Mutta tätä erilaisuutta yhdistää yhtenäinen yleinen 
jainomaisuus, joka on ilmaistu Newtonin mekaniikan yhtälöillä. 
Liikunnan kemiallinen muoto sisältää valtavan määrän aineen 
monimutkaistumisen kemiallisia reaktioita ja prosesseja niin 
pitkälle, että niiden tuloksena syntyy valkuaisaineyhdistelmiä. 
Tässäkin monimuotoisten prosessien kulun määrää yhtenäiseksi 
kokonaisuudeksi liittyvien kemian lakien ryhmä.

Materian ja liikunnan erottamattomuus ilmenee paitsi siinä, 
että materiaa ei voi olla ilman liikuntaa, myös siinä, että liikun
nan jokaisen muodon ja niiden aineellisten objektien välillä, 
joiden olomuotona ne esiintyvät, on täysin määrätty yhden- 
mukaisuussuhde, määrätty sisäinen yhteys. Elämä sellaisena 
kuin se esiintyy maallisissa oloissa, on liikunnan muoto, joka on 
olennaista valkuaisaineesta koostuville kappaleille; epäorgaani
sissa kappaleissa ei ole eikä voi olla elämää. Liikunnan kemial
linen muoto on ominaista kemiallisille aineille ja niiden yhdis
telmille, mutta sitä ei ole sellaisilla aineellisilla objekteilla kuin 
fotonit, elektronit, positronit, mesonit eikä muilla samankaltai
silla fysiikan tutkittavana olevilla hiukkasilla.

Liikunnan eri lajien ja aineellisten objektien eri tyyppien välinen yhteys 
on havaittavissa myös suhteellisen yksinkertaisilla kappaleilla, joita nimitetään 
alkeishiukkasiksi”. Esimerkiksi fotoneille on olennaista liikunnan erikoislaji, 
jonka perusominaisuudet on ilmaistu Maxwellin sähködynaamisissa yhtälöissä. 
Elektronien ja positronien liikunta seuraa Maxwellin yhtälöihin verraten 
Diracin olennaisesti erilaisella yhtälöllä ilmaistavia lakeja. Raskaampien hiuk
kasten — mesonien liikunta seuraa muita lakeja.

Koska siis on olemassa tämä sisäinen yhteys liikunnan eri 
lajien ja aineellisten objektien eri tyyppien välillä, on liikunnan 
tutkiminen samalla myös tie itse aineellisten objektien tiedosta
miseen.

Yhtä ehtymätön kuin on materia, yhtä ehtymätön on myös 
sen liikunnan lajien ja niiden ominaisuuksien moninaisuus. 
Kuten ei ole olemassa mitään »yksinkertaisinta materiaa" eikä 
»olioiden lopullista olemusta”, ei ole myöskään mitään materian 
liikunnan »yksinkertaisinta” ja »lopullista” muotoa. Liikunnan
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nykyisin tunnettujen yksinkertaisimpien muotojen „yksinkertai- 
suus” on suhteellista. Tunkeutuessaan materian syvyyteen älym
me tulee löytämään yhä uusia liikunnan muotoja ja samalla 
niiden yhä uusia ominaisuuksia.

Materia ei voi olla olemassa muuten kuin liikunnassa, mutta 
se ei tee mahdottomaksi, että yleisessä, milloinkaan keskeyty
mättömässä aineellisten muutosten virrassa voi olla levon, tasa
painon hetkiä. Lepo ja tasapaino ovat kuitenkin suhteellisia: ne 
ovat mahdollisia vain suhteessa yksiin tai toisiin erillisiin 
aineellisiin objekteihin eivätkä kaikkeen materiaan kokonaisuu
dessaan, suhteessa yhteen tai toiseen erilliseen liikunnan lajiin 
eivätkä kaikkiin liikunnan lajeihin, jotka ovat ominaisia kysei
sille objekteille.

Esimerkkejä levon ja tasapainon suhteellisuudesta näemme 
meitä ympäröivässä todellisuudessa joka askeleella. Kun esi
merkiksi matkustaja lepää sohvalla nopeasti kiitävässä junassa, 
hän liikkuu yhdessä junan kanssa suhteessa maanpintaan, mutta 
samaan aikaan hän on lepotilassa vaunun ja kaikkien vaunussa 
olevien esineiden suhteen. Tästä samasta esimerkistä näemme, 
että lepo on mahdollinen ainoastaan suhteessa johonkin kappa
leiden ryhmään ja lisäksi myös vain suhteessa johonkin yksityi
seen liikunnan lajiin. Samaan aikaan, kun matkustajan keho 
ei muuta asentoaan vaunun suhteen, ts. ei ole mekaanisessa 
liikkeessä sen suhteen, itse kehossa tapahtuu mitä erilaisimpia 
prosesseja (liikuntoja), joiden johdosta matkustaja onkin elävä 
organismi.

Se seikka, että aineelliset objektit voivat olla suhteellisessa 
levossa ja tasapainossa, esittää valtavaa osaa luonnon kehityk
sessä. Kuten Engels huomautti, ..kappaleiden suhteellisen levon 
mahdollisuus, tilapäisten tasapainotilojen mahdollisuus on 
olennaisena ehtona materian differentioitumiselle ja samalla 
elämälle” *. Juuri tämän vuoksi syntyvät ja ovat pitemmän tai 
lyhyemmän ajan olemassa laadullisesti määrätyt oliot, jotka 
eroavat toisistaan. Niinpä kappaleilla on muotonsa vain siksi, 
että niiden ainesosat ovat suhteellisessa levossa toisiinsa nähden.

Suhteellinen lepo ei ilmene ainoastaan kappaleiden aseman 
säilymisenä suhteessa toisiinsa eikä ainoastaan yhden tai toisen

1 F. Engels, D ialektik der N atur, S. 614.
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konkreettisen liikuntamuodon puuttumisena joiltakin aineellisilta 
kappaleilta. Suhteellisen levon yhtenä tärkeimpänä muotona on 
prosessien kestävyys, kappaleille ominaisen liikunnan säilymi
nen, kyseisissä olosuhteissa olemassaolevien liikunnan muotojen 
suhteellinen pysyvyys. Niinpä laadullisesti omaperäiset elävät 
organismit ovat olemassa ainoastaan siksi, että niissä tapahtuu 
alituisesti samantyyppinen aineenvaihto, samanluonteinen vuo
rovaikutus ulkoisen ympäristön kanssa. Suhteellisen levon ja 
tasapainon momentti saa ilmauksensa elintoiminnan tyypin suh
teellisessa muuttumattomuudessa ja pysyvyydessä. Mutta tämän 
levon ja tasapainon takana piilevät organismin lakkaamaton 
liikunta, muuttuminen ja uudistuminen. Se on Engelsin sanojen 
mukaan »liikunnan ja tasapainon elävää ykseyttä".

Lepo ja tasapaino eivät ole ainoastaan suhteellisia vaan myös 
tilapäisiä. Ennemmin tai myöhemmin universaalinen liikunta rik
koo, syrjäyttää ja lakkauttaa ne jokaisessa objektissa. Ennem
min tai myöhemmin, mutta kuitenkin väistämättömästi, liikunta 
itse synnyttää muissa olosuhteissa levon ja tasapainon jossain 
muodossa. Ja se avaa mahdollisuuden laadullisesti uusien olioi
den ilmaantumiselle, materian differentioitumiselle.

Tarkastelkaamme hieman seikkaperäisemmin suhteellisen yk
sinkertaisten ja monimutkaisempien liikunnan muotojen Välistä 
suhdetta. Kun sanomme, että tietty liikunnan muoto on ominai
nen yhdelle tai toiselle korkean kehitystason saavuttaneelle orga
nismille (objektille), merkitseekö se, että tässä objektissa ei ole 
muita, yksinkertaisempia liikunnan muotoja? Ei, ei merkitse. Jos 
me näin ollen esimerkiksi väitämme, että elämä on valkuais
aineelle ominainen liikunnan muoto, ei se lainkaan merkitse, että 
valkuaisaineista koostuvissa kappaleissa ei olisi kemiallisia eikä 
fysikaalisia prosesseja tai materian mekaanista paikanmuutosta. 
Me ilmaisemme sillä vain sen ajatuksen, että korkein tässä 
kappaleessa olevista liikunnan muodoista on nimenomaan 
orgaaninen. Mutta orgaaniseen elämään, joka on liikunnan 
erikoismuoto, kuuluu ehdottomasti kirvoitetussa ja alistetussa 
muodossa liikunnan yksinkertaisempia lajeja.

Toisaalta orgaaninen elämä, vaikka se muodostuukin liikun
nan yksinkertaisempien muotojen pohjalla, ei ole niiden pelkkä 
summa. Se on jotakin erikoista, laadullisesti niistä kaikista erot
tuvaa, mikä kuitenkaan ei voi olla olemassa ilman niitä eikä ole
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niistä irrotettavissa. Se on omalaatuinen ykseys, jossa liikunnan 
eri muodot on sidottu eräänlaiseksi jakamattomaksi kokonaisuu
deksi, „sillä”, kuten Engels kirjoitti, »organismi on epäilemättä 
korkein ykseys, joka liittää mekaniikan, fysiikan ja kemian 
yhdeksi kokonaisuudeksi, missä tämä kolminaisuus ei enää ole 
erotettavissa” *. Niin kauan kuin tämä ykseys on olemassa, se 
asettaa organismissa tapahtuvalle fysikaalisten ja kemiallisten 
prosessien kululle tiettyjä rajoituksia, alistaa ne tiettyyn järjes
tykseen ja nopeussuhteeseen. Siten useiden lajien organismeissa 
vallitsee niille ominainen lämpötila ja muodostuu sellaisia teki
jöitä, jotka vaikuttavat organismille vahingollisia prosesseja 
vastaan jne.

Elämän olemuksen muodostavien biologisten, fysikaalisten 
ja kemiallisten prosessien ykseys luo organismin ylläpitämiseen 
tarvittavat ehdot, se luo muun ohella ehdot elävälle organismille 
tarpeellisten monimutkaisten valkuaisyhdistelmien synteesille. 
Jos rikomme liikunnan yksinkertaisempien muotojen ykseyden ja 
irrotamme ne toisistaan, niin me »pelkistämme” elämän näiksi 
liikunnan muodoiksi, mutta silloin ei edessämme ole enää elävä 
organismi, vaan kuollut kappale siinä tapahtuvine fysikaalisine 
ja kemiallisine ilmiöineen.

Jokaiseen korkeampaan liikunnan muotoon sisältyvät ehdot
tomasti kaikki yksinkertaisemmat liikunnan muodot ja niiden 
joukossa myös mekaaninen paikanmuutos ja kaikki fysikaaliset 
liikunnan muodot. Siinä on niiden erikoinen osuus ja merkitys 
kaikkien muiden liikunnan muotojen joukossa yleensä. Mutta 
mikään korkeampi liikunnan muoto ei pelkisty eikä sitä voida 
pelkistää yksinkertaisemmiksi liikunnan muodoiksi.

Esimerkiksi kemia on olemassa erikoisena tieteenä sen 
vuoksi, etteivät korkeammat liikunnan muodot pelkisty yksin
kertaisemmiksi, vaikkakaan liikunnan kemiallinen muoto ei ole 
mahdollinen ilman fysikaalisia prosesseja. Juuri sen vuoksi, ettei 
elämä ole pelkistettävissä liikunnan muiksi muodoiksi, tarvitaan 
erikoista, elämää tutkivaa tiedettä, biologiaa, vaikkakaan elämää 
ei voi olla ilman fysikaalisia ja kemiallisia prosesseja. Yhtä 
välttämättömiä ovat yhteiskunnallisetkin tieteet, jotka tutkivat 
ihmisyhteiskunnan elämää, vaikkakaan yhteiskunnallinen elämä

1 F. Engels, D ialektik der N atur, S. 684.
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ei. ole mahdollinen ilman mekaanisia, fysikaalisia, kemiallisia ja 
biologisia liikunnan muotoja.

Liikunnan kaikkien muotojen laadullisen omaperäisyyden 
ja niiden yksinkertaisempiin muotoihin pelkistymättömyyden 
tunnustaminen on yksi materian liikuntaa koskevan dialektis- 
materialistisen katsomuksen pääpiirteitä, joka erottaa sen me
kaanisesta materialismista.

Materiaa ei voi olla ilman liikuntaa, mutta myöskään liikun
taa ei voi olla ilman materiaa. Erään englantilaisen sadun san
karina on kollikissa, joka voi kadota siten, että sen hymy jää 
jäljelle. Se on tietysti mahdollista vain sadussa. Mutta niin mie
letön kuin kuvitelma poissaolevan kollikissan hymystä onkin, 
idealistinen filosofia julistaa jotakin samankaltaista väittäes
sään, että liikunta voi olla olemassa ilman materiaa.

Jollei olisi materiaa, ei voisi tapahtua yleensä mitään, sil
loin ei yleensä olisi mitään olemassa. Ajatus, että liikuntaa voi 
olla ilman materiaa, on mystiikkaa, mielettömyyttä, siirtymistä 
idealismin kannalle, kieltäytymistä tieteestä. Kuvitelkaamme 
mahdottomuutta — että materia on kadonnut — ja ajatelkaamme, 
että liikunta on jäänyt. Hyväksyttyämme sellaisen kuvitelman 
me oletamme ensiksikin, että liikunta on epäaineellista ja toi
seksi, että ajatus on mahdollinen ilman materiaa. Mutta kuvi
telma ajatuksen ja tajunnan olemassaolosta ilman materiaa 
onkin juuri luopumista luonnontieteestä, joka on todistanut 
vakuuttavasti, että ajatus ja tajunta eivät ole mahdollisia ilman 
materiaa. Ei ole tärkeää, millaisena materiasta irrotettua aja
tusta tällöin pidetään: jonkin yksityisen subjektin ajatuksena 
(subjektiivinen idealismi) vai jonkinlaisena abstraktisena »aja
tuksena” tai »ideana” (objektiivinen idealismi). »Oleellista on 
se”, Lenin huomauttaa, »että yritys ajatella liikettä ilman mate
riaa tuo mukanaan materiasta irrotetun ajatuksen, ja se onkin 
filosofista idealismia.” 1

W. Ostwald, suuri kemisti ja pieni filosofi, kuten Lenin 
häntä nimitti, teki niin sanotussa »energetiikassaan” yrityksen 
ajatella liikuntaa ilman materiaa. Termodynamiikka saavutti 
fysiikassa 19. vuosisadan loppuun mennessä huomattavaa 
edistystä mahdollistaen monien fysikaalisten ja kemiallisten

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 263.
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ilmiöiden lainmukaisuuksien löytämisen analysoimalla teoreetti
sesti ehtoja, joiden vallitessa energia muuttuu lämpöprosesseissa. 
Näitä lainmukaisuuksia johtaessaan tiedemiesten ei tarvinnut 
huomioida materian atomirakennetta. Ja koska metafyysillisesti 
ajattelevat luonnontieteilijät samastivat atomin ja yleensä ma
terian, tehtiin ennenaikainen johtopäätös: »materiaa ei ole”, on 
vain muuttuvaa energiaa; tämä viimeksi mainittu onkin ainoa 
maailmanperusta, »maailman substanssi”. »Syrjäyttäessään" 
materian, energetismin kannattajat irrottivat liikunnan mate
riasta. Se onkin energetismin perusvirhe.

Monia tieteen ongelmia ratkaistaessa, joissa on olennaista 
prosessien energeettisen puolen analyysi, voidaan tietysti (ja 
toisinaan on tarpeen) abstrahoida, eristää ajatuksessa materian 
atomirakenne, mutta se ei anna mitään perusteita hylätä ener
gian aineellista perustaa, materiaa objektiivisena todellisuutena. 
Energia ilmaisee vain liikunnan, joka aineellisella objektilla on, 
ja erillään materiasta sitä ei ole eikä voi olla. Luonnontiede 
pitää energian muuttumista objektiivisena prosessina, joka 
tapahtuu tajunnan ulkopuolella ja siitä riippumatta. Se merkit
see, että energia on materian ominaisuus. Sen vuoksi ori miele
töntä väittää, kuten energeetikko-filosofit tekevät, että energia 
»syrjäyttää” materian.

Energetismin kannattajien virhe on siinä, että he kieltävät 
objektiivisen todellisuuden, joka on olemassa tajunnan ulkopuo
lella ja siitä riippumatta, ja pitävät energiaa »puhtaana symbo
lina”, jonakin sellaisena, minkä tajunta, henki, tahto yms. mää
räävät. Juuri siten käsitti energian W. Ostwald kehittäessään 
»energetiikkaansa”. Hän väitti, että fysikaaliset ilmiöt voidaan 
kuvata energioiden välisiksi prosesseiksi ja että sitä edellyttää 
tajunnan ominaisuus. Mutta, kuten Lenin kirjoitti, »tuo on silk
kaa idealismia: meidän ajatuksemme ei heijasta energian muut
tumista ulkomaailmassa, vaan ulkomaailma heijastaa meidän 
tajuntamme 'ominaisuutta’!” 1 Muuten, ratkaistessaan fysiikan 
ja kemian konkreettisia tieteellisiä ongelmia, Ostwald usein 
poikkesi tästä näkökannastaan ja piti samoin kuin muutkin 
luonnontieteilijät energeettisiä prosesseja objektiivisesti todelli
sina, tajunnasta riippumattomina.

1 V. / . Lenin, Teokset, 14. osa, ss. 266—267.
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Nämä poikkeamiset ovat yhtenä havainnollisena todistuk
sena idealismin hedelmättömyydestä. Kun tiedemiehen edessä 
on luonnontieteellinen ongelma, joka vaatii täsmällistä ja selvää 
ratkaisua, itse tutkimuksen kulku pakottaa hänet hylkäämään 
idealismin näkökannan ja siirtymään tosiasiallisesti (tietoisesti 
tai tiedottomasti) materialismin kannalle.

Eräät nykyajan fyysikot ovat pyrkineet uudestisynnyttämään 
W. Ostwaldin „energetiikan”. Tällöin he ovat yrittäneet, nojata 
sellaisiin nykyaikaisen fysiikan keksimiin uusiin tosiasioihin 
kuin elektronin ja positronin muuttumiseen fotoneiksi ja lakiin, 
joka yhdistää aineellisten objektien massan ja energian ja jonka 
mukaan aineellisen objektin energia (E) on yhtä kuin sen massa 
(M) kerrottuna valon nopeuden (C) neliöllä. Ensimmäisessä 
tapauksessa he samastavat fotonit ja ..puhtaan energian” 
ilman minkäänlaista materiaa, minkä perusteella sitten julis- 
tavatkin: materia (elektroni ja positroni) häviää, muuttuu 
energiaksi (fotoneiksi). Toisessa tapauksessa he samastavat 
materian ja massan ja keskinäissuhteen E=MC? perusteella 
väittävät: materia »muuttuu” energiaksi, se on energian 
»tiivistymä”.

Mutta kuten jo olemme nähneet, fotonit eivät ole »puhdasta 
energiaa” vaan aineellisia objekteja, joissa on energiaa samoin 
kuin elektroneissa ja positroneissa. Tässä tapahtuu erilaisten 
materiahiukkasten keskinäinen muuttuminen toisikseen. Täysin 
kestämätön on myös väite, että materia »muuttuu” energiaksi ja 
»samastuu” sen kanssa tai on sen »ekvivalentti”. Ensiksikin, 
materiaa ei voi samastaa sen yhden ominaisuuden, massan, 
kanssa. Siis, laki E=MCl ei yhdistä materiaa energiaan vaan 
massan energiaan. Toiseksi, siitä tosiasiasta, että jokin fysiikan 
laki yhdistää toisiinsa kaksi fysikaalista suuretta, ei lainkaan 
seuraa, että itse nämä suureet ovat samastettavissa toisiinsa tai 
että toinen suure pelkistyy toiseksi. Ei ole olemassa mitään 
tosiasioita, jotka olisivat todistuksena materian »muuttumisesta” 
energiaksi. Materia ei voi muuttua minkäänlaisel*si omaksi 
ominaisuudekseen eikä varsinkaan siten, että tämä ominaisuus 
jäisi vaille aineellista perustaa. Massan ja energian keskinäis
suhteen lain sisältönä on, että aineellisella objektilla, jolla on 
kulloinkin kyseessä olevissa olosuhteissa tietty massa, on myös 
tietty tätä massaa vastaava energia.
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Ei ole mitään perustetta puhua myöskään massan muuttumi
sesta energiaksi tai energian muuttumisesta massaksi. Se näkyy 
jo kyseisen lain kaavastakin, joka osoittaa, että kun massa 
kasvaa, kasvaa myös energia, ja kun massa vähenee, vähe
nee energiakin. Jos nämä suureet muuttuisivat toisikseen, 
ei niiden välillä voisi olla mainittua keskinäissuhdetta, sillä 
toisen lisääntyminen johtaisi väistämättömästi toisen vähene
miseen.

Ei siis ole eikä voi olla liikuntaa ilman materiaa. Liikunta ei 
ole materiasta irrotettavissa. Ja koska itse materia on ikuista, 
häviämätöntä ja luomatonta, niin myös materian liikunta on 
ikuista, häviämätöntä ja luomatonta. Väittämä materian liikun
nan häviämättömyydestä ja luomattomuudesta on yksi dialekti
sen materialismin ja nykyaikaisen luonnontieteen perus- 
väittämiä.

Materian liikunnan häviämättömyyden luonnontieteellisenä 
ilmauksena on energian säilymisen ja muuttumisen laki. Engels 
nimitti sitä ..liikunnan suureksi peruslaiksi” '. Energia on liikun
nan mitta. Millaisia prosesseja ulkomaailmassa tapahtuneekin, 
millaisia liikunnanmuotojen muutokset lienevätkin, energian 
kokonaismäärä pysyy aina muuttumattomana. Energiaa ei luoda 
eikä se katoa, vaan vaihtaa muotoaan muuttuen yhdestä lajista 
toiseksi ja siirtyen yhdestä aineellisesta objektista toiseen. 
Jokainen on nähnyt useita kertoja, miten lepäävä kappale joutuu 
liikkeeseen saaden jonkin määrän energiaa. Jos tutkitaan huo
lellisesti kaikki tämän liikkeen syntymisen kanssa yhteydessä 
olevat seikat, käy selville, että aina on olemassa jokin toinen 
aineellinen kappale tai aineellisten kappaleiden systeemi, joiden 
liikunnan kustannuksella kyseisen kappaleen liike on alkanut. 
Saman verran kuin kyseinen kappale on saanut energiaa, 
saman verran energiaa ovat menettäneet ne kappaleet, joiden 
kanssa tapahtunut keskinäisvaikutus synnytti tarkasteltavana 
olevan kappaleen liikkeen. Liikkuvien kappaleiden liikunnan 
muutokset tapahtuvat vain niiden aineellisen keskinäisvaikutuk- 
sen ansiosta ja lisäksi siten, että näihin prosesseihin osallistu
vien kappaleiden yhteinen energiamäärä pysyy muuttumatto
mana.

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 19.
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Liikunnan häviämättömyys ja luomattomuus ilmenevät mää
rällisesti siinä, että eri energiamuotojen välillä vallitsevat pysy
vät ekvivalenssisuhteet. Niinpä esimerkiksi on samantekevää, 
missä olosuhteissa mekaanisen liikkeen muuttuminen lämmöksi 
tapahtuu, aina ja kaikkialla 426,9 kilogrammametriä mekaanista 
liike-energiaa synnyttää yhden kilogrammakalorin lämpöä. 
Tämänkaltaiset pysyvät ekvivalenssisuhteet vallitsevat myös 
lämpö- ja sähköenergian muutoksissa jne. Ei mikään, ei min
käänlainen „ihme” voi synnyttää sanokaamme 426,9 kilogram- 
mametrin työn avulla suurempaa tai pienempää lämpömäärää 
kuin yksi kilogrammakaan, siis enempää tai vähempää kuin sen 
määrän, jota energian säilymisen ja muuttumisen laki edellyttää. 
Tietenkin lämmön mekaanisen ekvivalenssin numeroarvo saat
taa täsmentyä tieteen kehittyessä, mutta se tosiasia, että se ön 
tiukasti määrätty, jää järkkymättömäksi.

- Mutta materian liikunnan häviämättömyyttä ei ole käsitet
tävä vain määrällisessä mielessä, energian määrän pysyvyyden 
mielessä. Engels, joka eritteli syvällisesti energian, säilymisen 
ja muuttumisen lain sisältöä, korosti tämän lain toistakin tär
keää puolta, joka heijastaa liikunnan laadullista häviämättö
myyttä. Liikkeen häviämättömyydellä laadullisessa mielessä 
Engels tarkoittaa materian liikunnan milloinkaan katoamatonta 
kykyä muuttua yhä uudelleen ja uudelleen muodosta toiseen. 
Energian säilymisen ja muuttumisen laki ilmaisee nämä liikun
nan häviämättömyyttä koskevan väittämän molemmat puolet 
erottamattomassa yhteydessä toisiinsa.

Liikunnan häviämättömyyden laadullisen puolen jättäminen 
vaille huomiota johtaa väistämättömästi ristiriitaan energian 
säilymisen ja muuttumisen lain kanssa. Havainnollisena todis
tuksena siitä oli niin sanottu ..maailmankaikkeuden lämpökuo- 
leman” teoria, jonka eräät luonnontieteilijät esittivät 19. vuosi
sadan jälkipuoliskolla. Tämä teoria väitti, että liikunnan kaik
kien muotojen täytyy väistämättömästi muuttua lämmöksi ja 
lämpö hajaantuu tasaisesti koko maailmankaikkeuteen, saavut
taa tasapainon ja kadottaa ainiaaksi kyvyn muuttua edelleen, 
minkä seurauksena luonnon kaikki prosessit lakkaavat. Mutta 
jos prosessit lakkaisivat, niin silloin katoaisi alkujaan olemassa
ollut liikunta, sillä, kuten Engels huomautti, ..liikunnalla, joka 
on menettänyt kyvyn muuttua sille ominaisiksi erilaisiksi
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muodoiksi, on kylläkin vielä dynamis (mahdollisuus.— Toim.) 
muttei enää energeia (tehoa.— Toim.) ja se on siten osittain 
hävinnyt. Mutta kumpikin on mahdotonta.” 1

Engels kohdisti syvällisen arvostelun maailmankaikkeuden 
lämpökuoleman teoriaan. Hän osoitti, että se on jyrkässä risti
riidassa energian säilymisen ja muuttumisen lain kanssa, että 
puolustaessaan näkökantaansa sen kannattajien on lopulta 
pakko luopua vieläpä pelkästä liikunnan määrällisen häviämät- 
tömyyden käsitteestäkin ja siten he lopullisesti katkaisevat suh
teensa tieteeseen. Todellakin: jos liikunta maailmankaikkeu
dessa lopuksi katoaisi, niin mistä se olisi sitten alkuaan ilmaan- - 
tunut? Verraten maailmankaikkeutta ».maailmankelloon” Engels 
selittää maailmankaikkeuden lämpökuoleman kannattajien väis
tämättömän ajatuksenjuoksun seuraavalla tavalla: »Maailman
kello täytyy vetää, sitten se käy kunnes joutuu tasapainoon, 
josta tilasta vain ihme voi päästää sen ja saada jälleen käyntiin. 
Vetämiseen käytetty energia on hävinnyt, ainakin laadullisesti, 
ja se voidaan palauttaa vain sysäyksellä ulkoapäin. Sysäys 
ulkoapäin oli siis alussakin tarpeen, maailmankaikkeudessa ole
van liikunnan, tai energian, määrä ei siis aina ole ollut sama, 
energiaa on täytynyt siis luoda, se on siis. luotavaa, siis häviä
vää. Ad absurdum! (Mielettömyyteen saakkal — Toim .)"* 2 
Siten Engels arvostelullaan kumosi perin pohjin maailmankaik
keuden lämpökuoleman teorian. Tämän teorian nykyaikaisissa 
henkiin herättämisen yrityksissä ei ole minkäänlaisia uusia, edes 
vähänkään vakavia perusteluja sen hyväksi. Mutta fysiikka on 
esittänyt uusia todistuksia liikunnan laadullista häviämättö- 
myyttä koskevan väittämän tueksi, uusia todistuksia energian 
säilymisen ja muuttumisen lain yleispätevyydestä ja universaali
suudesta.

Nykyaikainen tähtitiede osoittaa eittämättömästi, ettei mis
tään maailmankaikkeuden »vanhenemisesta”, »degradaatiosta” 
voi olla puhettakaan. Ei ole minkäänlaisia reaalisia todisteita, 
jotka osoittaisivat, että maailma lähenee lämpökuoleman tilaa, 
että sellainen tila olisi yleensä olemassa. Nyt niin kuin miljar
deja vuosia sitten tapahtuu yhä uusien jättimäisten tähtien ja 
tähtikuntien uudestimuodostumis- ja syntymisprosesseja. Maail-

' F. Engels. Dialektik der Natur, S. 496—497.
2 Sama, s. 646.
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manavaruuteen hajaantuneesta pölymäisestä differentioitumat- 
tomasta materiasta syntyy yleisten luonnon lakien vaikutuk
sesta monimutkaisia taivaankappaleiden järjestelmiä, joilla on 
korkeampi sisäinen rakenne kuin pölymäisillä pilvillä. Sanalla 
sanoen, materia ei missään eikä milloinkaan menetä kykyään 
yhä uusiin ja uusiin muutoksiin.

Johdonmukaisesti tieteellinen materialistinen maailmankat
somus on sidottu erottamattomasti liikunnan häviämättömyyden 
tunnustamiseen. Siellä, missä poiketaan tavalla tai toisella 
liikunnan laadullisen tai määrällisen häviämättömyyden 
tunnustamisesta, ilmaantuu epätieteellisiä selityksiä „alku- 
sysäyksestä”, joka ei ole mitään muuta kuin „maailmanluojan” 
peitenimi. Sen vuoksi, kuten V. I. Lenin sanoi, tämä laki on 
materialismin perusajatusten toteamista.1

Siinä, että liikunta on ikuista, ts. häviämätöntä ja luoma- 
tonta, ettei materiaa voi milloinkaan eikä missään olla ilman 
liikuntaa, ettei se voi missään olosuhteissa menettää kykyä yhä 
uusiin ja uusiin muutoksiin, ilmenee liikunnan absoluuttisuus. 
Mutta liikunta on olemassa määrättyjen konkreettisten proses
sien muodossa, prosessien, jotka ovat ohimeneviä, eivät ole 
ikuisia vaan toisiinsa vaihtuvia. Tässä yksityisten prosessien ja 
liikunnan lajien väistämättömässä vaihtelussa, niiden toisikseen 
muuttumisessa ilmenee liikunnan suhteellisuus. Toisin sanoen, 
liikunta on absoluuttista olemukseltaan, mutta suhteellista kon
kreettisen ilmenemisensä puolesta.

Väittämä, että liikunta on sekä absoluuttista että suhteellista, 
ilmaisee tärkeän seikan — liikunnan sisäisen ristiriitaisuuden. 
Luonnehtiessamme liikunnan luonteen ristiriitaisuutta meidän 
on vielä pantava merkille seuraavaa. Olemukseltaan liikunta on 
muuttumista, mutta itse tässä muuttumisessa on muuttumatto
muuden, kestävyyden, pysyvyyden tekijöitä. Esimerkiksi liikun
nan erilaisten fysikaalisten muotojen välillä on pysyviä ekviva- 
lenssisuhteita, jotka eivät katkea milloinkaan eivätkä missään; 
liikunnan jokaiselle muodolle on olennaista aineellisten objek,- 
tien tilan muuttumisen tietty tyyppi, tietty laki. Juuri sen vuoksi 
liikunnan jokaisella muodolla onkin erikoisia ominaisuuksia, 
jotka erottavat sen muista muodoista.

1 Ks. V. I. Letun, Teokset, 14. osa, s. 327.
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Liikunta on ristiriitaista siinäkin mielessä, että se sisältää 
keskeytymättömyyden ja keskeytyvyyden tekijöitä. Liikunnan 
keskeytyvyys ilmenee siinä, ettei se ole olemassa jonain yhden- 
laatuisena, vaan laadullisesti erilaisten, toisikseen pelkistymät- 
tömien muotojen kokonaisuutena. Mutta kaikesta erilaisuudes
taan huolimatta nämä liikunnan muodot eivät ole irrallaan toi
sistaan, vaan muuttuvat toisikseen, yhdet muodot synnyttävät 
toisia. Tässä kaikkien laadullisesti erilaisten liikunnan muotojen 
elimellisessä sisäisessä yhteydessä ilmenee liikunnan keskeyty- 
mättömyys.

Liikunnan keskeytyvyyden ja keskeytymättömyyden keskinäissuhde on 
havaittavissa esimerkiksi atomin sisäisessä liikunnassa. Nykyaikainen fysiikka 
on osoittanut, ettei atomien sisäisellä energialla ole keskeytymätön vaan kes
keytyvä energiaspektri. Siitä seuraa, että liikunnalla on atomin sisäisissä 
prosesseissa keskeytyviä kiihdytysvaiheita. Mutta sama liikunta, jonka atomi 
on välittänyt ympäristöönsä esimerkiksi sähkömagneettisena säteilynä, voi 
jakautua muihin aineellisiin objekteihin täysin keskeytymättömänä.

3. Avaruus ja aika

Otammepa minkä aineellisen objektin tahansa, sillä on aina 
jokin ulottuvuus: se on pitkä tai lyhyt, leveä tai kapea, korkea 
tai matala. Ei ole olioita, joilla ei olisi pituus-, leveys- tai kor- 
keusulottuvuutta ja jotakin tilavuutta. Jokainen meitä ympäröi
vän maailman olio sijaitsee toisten olioiden joukossa jossain 
paikassa, suhteessa toisiin olioihin lähempänä ja suhteessa toi
siin kauempana; yksien oikealla ja toisten vasemmalla puolella; 
yksiä ylempänä ja toisia alempana jne. Kappaleilla on ulottu
vuus, tilavuus, ne ovat jossakin paikassa, niillä on jokin sijainti 
toisiinsa nähden, niillä on jokin ulkomuoto, ja kaikessa tässä 
ilmenee tosiasia, että kappaleet ovat olemassa avaruudessa.

Sama kappale voi näyttää meistä suuremmalta tai pienem
mältä riippuen siitä, miten kaukana se on meistä. Mutta se ei 
lainkaan merkitse, että olioiden avaruudellinen ulottuvuus on 
subjektiivista. Ei, se on olioiden objektiivinen ominaisuus, joka 
ei ole riippuvainen meidän aistimuksistamme, havainnoistamme 
eikä tajunnastamme. Samojen kappaleiden suuruuden havait
semme erilaiseksi sen vuoksi, että olemme siirtyneet niistä
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kauemmaksi ja että ne ovat jo objektiivisesti toisessa suhteessa 
meihin, mutta kappaleiden ulottuvuudet, niiden tilavuus ja 
niiden muoto eivät riipu aistimuksistamme. Kappaleiden väliset 
etäisyydet ja niiden keskinäinen asema luonnehtivat myös kap
paleiden välisiä todellisia suhteita objektiivisesti. Kaukaa meistä 
näyttää, että kappaleiden .välimatka on pienempi kuin se on 
todellisuudessa. Mutta jos niiden väliin mahtuu jokin kolmas 
kappale (tai kappaleryhmä), sijoittuisi viimemainittu niiden 
väliin riippumatta siitä, miten me niiden välimatkaa havain
noimme — läheltä vaiko kaukaa.

Materian liikunnan jokainen muoto on välttämättä yhtey
dessä suurten tai pienten kappaleiden paikanmuutoksiin avaruu
dessa. Siitä johtuu, että paikka, avaruus, on materian liikunnan 
perusehto.

Avaruus on  siis liikkuvan materian objektiivinen, reaalinen 
olomuoto. Avaruuden käsite ilmaisee olioiden rinnakkaineloa ja 
niiden toisistaan erillään oloa, niiden ulottuvuutta ja niiden 
sijaintijärjestystä suhteessa toisiinsa.

Aineelliset prosessit eivät tapahdu ainoastaan avaruuden eri 
paikoissa, vaan myös toisiaan aikaisemmin tai myöhemmin. 
Siinä, että aineelliset prosessit tapahtuvat jonkinlaisessa vuoro- 
järjestyksessä (toinen aikaisemmin tai myöhemmin kuin toinen), 
ovat erilaisia kestoltaan ja niillä on toisistaan eroavia vaiheita 
ja asteita, kaikessa siinä ilmenee tosiasia, että kappaleet ovat 
olemassa ajassa.

Sama ajanjakso kahden tapahtuman välillä voi tuntua eri 
ihmisistä lyhyeltä tai pitkältä riippuen heidän mielialastaan, 
kiinnostuksestaan tarkastelun kohteina oleviin tapahtumiin, 
psyykkisestä tilastaan yms. Mutta se ei suinkaan merkitse, että 
aikajakso, ajan pituus olisi jotakin subjektiivista. Prosessien 
kestoaika on objektiivista, ts. se ei riipu meidän aistimuksis
tamme, tajunnastamme. Todistuksena siitä on tosiasia, että miltä 
aikajakso ilmiöiden välillä näyttäneekin, lyhyeltä tai pitkältä, 
tähän aikajaksoon mahtuu kyseisissä olosuhteissa aina yhden ja 
saman tahdostamme ja tajunnastamme riippumattoman objek
tiivisen prosessin kestoaika.

Se että prosessien eri vaiheet ja asteet tapahtuvat eri aikana, 
ts. ovat jonkin aikajakson toisistaan erottamia, on näiden pro
sessien olemassaolon perusehto. Ellei tätä jatkuvuutta olisi, ellei
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olisi saman prosessin eri vaiheiden eriaikaisuutta, ei olisi näitä 
vaiheitakaan eikä siis olisi minkäänlaisia lainmukaisia muutok
sia, jotka johtavat ilmiöitä vaiheista toisiin, ilmiöiden ja proses
sien kehittyminen, niiden siirtyminen alemmista muodoista kor
keampiin olisi mahdotonta. Se merkitsee, että materian liikunta 
ei ole mahdollista ajan ulkopuolella.

Aika on siis liikkuvan materian objektiivisesti reaalinen olo- 
muoto. Tässä materian olomuodossa ilmenevät aineellisten pro
sessien tapahtumisen peräkkäisyys, niiden vuorojärjestys, pro
sessien eri vaiheiden erottuvuus toisistaan, niiden kesto ja niiden 
kehitys.

Lenin kirjoitti: ..Maailmassa ei ole mitään muuta kuin liik
kuvaa materiaa, ja liikkuva materia ei voi liikkua muuten kuin 
avaruudessa ja ajassa.” 1

Ei yksikään aineellinen objekti voi olla olemassa vain 
avaruudessa tahikka vain ajassa. Jokainen kappale on ole
massa aina ja kaikkialla sekä avaruudessa että ajassa. Se mer
kitsee, että avaruus ja aika ovat elimellisessä yhteydessä 
toisiinsa.

Siitä tosiasiasta, että avaruus on aineellisten objektien 
yhdessäolon järjestys, ja aika on aineellisten prosessien eri astei
den vuorojärjestys, peräkkäisyys, johtuu että avaruus ja aika 
ovat irrottamattomia materiasta.

Idealistiset filosofit kiistävät sen, että avaruus ja aika ovat 
objektiivista todellisuutta. He pitävät niitä jonakin sellaisena, 
mikä on olemassa tajunnassa tai tajunnan seurauksena, hengen, 
ajattelun aikaansaannoksena. Niinpä Berkeley väitti, että ava
ruus ja aika ovat subjektiivisten elämysten muotoja. Kant piti 
avaruutta ja aikaa eräänlaisina havainnointimme apriorisina 
(ei-kokemuksellisina) muotoina, jotka johtuvat tajuntamme 
luonteesta. Machin mielestä avaruus ja aika ovat vain meidän, 
ihmisten, järjestykseen saattamia aistimusrivien järjestelmiä. 
Hegelin filosofiassa avaruus ja aika ovat ..absoluuttisen 
idean” aikaansaannoksia, sitä paitsi „idea” luo ne vain kehityk
sensä tietyllä asteella ja lisäksi siten, että ensin ilmaantuu ava
ruus ja vasta sitten syntyy aika; siten ne osoittautuvat irrote
tuiksi toisistaan.

HO
• V. /. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 168.



Ihmisten koko elämän ja käytännön kokemus ja koko luon
nontiede kumoavat idealistisen käsityksen avaruudesta ja 
ajasta. Kuinka voidaan yhtyä väitteeseen, että avaruus ja aika 
ovat tajunnan, hengen ja idean synnyttämiä tai ovat olemassa 
tajunnassa, kun maapallo oli olemassa avaruudessa ja  kehittyi 
ajassa, kuten luonnontiede opettaa, monia miljoonia vuosia 
ennen ihmisen ja hänen tajuntansa, henkensä ja aatteidensa 
syntymistä? Tällä tosiasialla on ratkaiseva merkitys idealistis
ten avaruuden ja ajan käsitysten kestämättömyyden paljastami
sen kannalta. Lenin huomautti: »Luonnon olemassaolo miljoo
nissa vuosissa mitattavassa ajassa, ennen ihmisen ilmaantu
mista ja ennen inhimillistä kokemusta, osoittaa tuon idealistisen 
teorian järjettömyyden.” 1

Vaikka sekä avaruus, että aika ovat samassa määrin materian 
olomuotoja, ne ovat kuitenkin materian eri olomuotoja. Niillä on 
useita yhteisiä ominaisuuksia, mutta samalla ne eroavat toisis
taan merkittävästi. Yhteistä niille on ensiksikin, että ne ovat 
objektiivisia, ovat olemassa tajunnan ulkopuolella ja siitä riip
pumatta. Toiseksi, koska materia on olemassa ikuisesti, niin 
myös avaruus ja aika ovat ikuisia. Ne ovat aina olleet, ovat ja 
tulevat olemaan, sillä materia voi olla olemassa ainoastaan ava
ruudessa ja ajassa. Kolmanneksi, avaruus ja aika ovat rajatto
mia ja äärettömiä.

Rajattomuus ja äärettömyys ovat avaruuden ja ajan erilaisia 
karakteristikkoja. Avaruuteen sovellettuna rajattomuus merkit
see seuraavaa: mihin suuntaan liikkuisimmekin avaruudessa ja 
miten pitkän välimatkan päähän siirtyisimmekin lähtökohdasta, 
emme missään emmekä milloinkaan saavuta rajaa, jota pitem
mälle ei voisi liikkua. Mutta rajaton ei ole ehdottomasti ääre
töntä. Havainnollisena esimerkkinä tästä on pallon pinta, jota 
voidaan pitää »kaksiulotteisena avaruutena”. Tämä »avaruus” 
on rajaton, sillä liikkuessamme sitä pitkin emme koskaan 
havaitse minkäänlaisia rajoja, joita pitemmälle emme voisi liik
kua. Mutta samalla pallon pinta on äärellinen. Se ilmenee jossa
kin pinta-alayksikköjen äärellisessä luvussa. Tämä äärellisyys 
voidaan havaita liikkumalla johonkin määrättyyn suuntaan: 
ennemmin tai myöhemmin palataan lähtöpaikkaan, josta liike

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 171.
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alkoi. Näin ollen pallon äärellinen kaksiulotteinen ,.avaruus” on 
umpinainen.

Maailmanavaruus ei ole ainoastaan rajaton vaan myös. ääre
tön. Ei ole mitään, mikä kiistattomasti todistaisi sen „umpinai- 
suutta”. Kosmologian esittämien erilaisten „maailmanavaruuden 
umpinaisuutta” todistelevien abstraktisten matemaattisten mal
lien analyysi osoittaa, ettei yhdessäkään niistä tätä „umpinai- 
suutta” voisi tosiasiassa toteuttaa. Kuvaannollisesti sanoen liik- 
kuessamme aina samaan suuntaan emme koskaan palaa lähtö
paikkaan, vaan tulemme kulkemaan yhä uusien ja uusien 
maailmankaikkeuden alueiden läpi. Tiede tunkeutuu yhä kauem
maksi ja kauemmaksi äärettömään maailmankaikkeuteen. Aivan 
äskettäin tähtitieteen tekniikka teki mahdolliseksi nähdä niin 
pitkiä matkoja, että valo, joka kiitää yhdessä sekunnissa 
.300 000 kilometriä, tarvitsee niiden läpi kulkemiseen miljardi 
vuotta. Nyt radioteleskoopit ovat jo tehneet mahdolliseksi 
havaita niin kaukaisia tähtikuntia, että valo saapuu niistä meille 
vasta kymmenen ja vieläkin useamman miljardin vuoden 
kuluessa. Näiden suunnattoman suurten välimatkojen havainnol
linen käsittäminen on mahdotonta. Mutta nekään eivät tietysti 
merkitse äärimmäistä rajaa. Miten kaukana nämä tähtikunnat 
meistä ovatkin, niiden takana on yhä uusia ja uusia jättiläis
mäisiä taivaankappaleita ja aineellisten objektien mittaamatto
mia ulottuvuuksia.

Myös aika on rajaton ja ääretön. Kuinka pitkä aika ennen 
jotakin tapahtumaa kuluneekin, aika jatkuu edelleenkin saavut
tamatta koskaan sellaista äärirajaa, jonka jälkeen ei olisi enää 
minkäänlaista ajan jatkumista eikä toisiaan seuraavien pro
sessien ääretöntä lukumäärää, jotka yhdessä muodostavat ajan 
millään rajoittamattoman pituuden. Samalla lailla ennen jotakin 
tapahtumaa, miten kauan siitä lienee kulunutkin aikaa, on ollut 
lukematon määrä muita tapahtumia, jotka yhdessä ilmentävät 
ajan millään rajoittamatonta pituutta. Ja samalla aika kuluu 
niin, ettei se kuvaannollisesti sanoen kertaa itse itseään, vaan 
rientää yhä uusien ja uusien hetkien ja kestojen halki.

Idealistinen teoria »laajenevasta maailmankaikkeudesta" on eräs yritys 
kumota käsitys maailman äärettömyydestä. Tähtitieteelliset havainnot ovat 
.osoittaneet, että meidän linnunratajärjestelmämme rajojen ulkopuolella olevien 
tähtisumujen spektriviivat eli kirjot ovat jonkin verran siirtyneet suurten
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aaltopituuksien puoleen (niin sanottu punasiirtymä). Tämä spektrien siirtymi
nen voi tapahtua esimerkiksi sen vuoksi, että valon lähde ja  koje, joka vastaan
ottaa tämän valon, loittonevat toisistaan tietyllä nopeudella. Mitä suurempi 
tällöin on nopeus, jolla valon lähde ja vastaanotin loittonevat toisistaan, sitä 
suurempi on spektrin siirtymä. Siirtymän suuruuden mukaisesti voidaan 
arvioida valon lähteen liikkeen nopeus suhteessa vastaanottimeen. Koska 
mitään muita tähtisumujen punasiirtymän selityksiä ei ole keksitty, niin tiede
miehet ovat yleensä taipuvaisia käsitykseen, että tähtisumujen loittoneminen 
linnunratajärjestelmämme keskustasta selittää tämän spektriviivojen siirtymi
sen, minkä ohella nopeuden, jolla kukin tähtisumu loittonee, katsotaan olevan 
likipitäen verrannollinen sen etäisyyteen maasta. Siis, mitä kauempana sumu 
on, sitä nopeammin se loittonee.

Pitäen tätä lähtökohtana idealistiset filosofit ja tähtitieteilijät ovat tehneet 
johtopäätöksen, että koko maailmankaikkeus on joskus ollut tavattoman pieni, 
tilavuudeltaan äärellinen tiivistymä, eräänlainen ..alkuatomi”, joka alkoi sitten 
jonakin hetkenä yhtäkkiä laajentua, minkä yhteydessä alkoi myös »avaruuden 
laajeneminen” sen oltua alkuaan äärettömän pieni. Tähän yhdistettiin selitys, 
että tuon ..alkuatomin” oli luonut jumala, jonka tahdosta se aloittikin laajen
tumisensa.

Tämä »laajenevan maailmankaikkeuden” taantumuksellinen, avomielisen 
fideistinen teoria el kestä arvostelua. Ensinnäkään ei ole mitään perustaa 
samastaa havaitsemaamme linnunratajärjestelmämme ulkopuolella olevien 
tähtisumujen summaa koko maailmankaikkeuden kanssa. Se on vain mittaa
mattoman pieni osa siitä. Toiseksi ei ole mitään perustaa ajatella, että yleensä 
kaikkien linnunratajärjestelmämme ulkopuolisten tähtisumujen liikunta tapah
tuu'kaikkialla samalla tavalla — ainoastaan »keskuksesta” ulospäin ja ettei 
olisi olemassa jonkinlaisia vastakkaisia tai vielä monimutkaisempia muiden 
linnunratajärjestelmämme ulkopuolella olevien tähtisumujen liikuntoja. Kol
manneksi ei ole perustaa olettaa, että edes havaitsemassamme maailmankaik
keuden osassa tähtisumujen liikunta pysyisi samana kaikkina aikoina. Ei siis 
ole perustaa pitää paikallista, lokaalista ilmiötä, joka esiintyy vain varsin 
rajoitetussa maailmankaikkeuden osassa ja josta on tehty havaintoja vain 
verraten vähäisen aikajakson kuluessa, koko äärettömän maailmankaikkeuden 
liikunnan yleisenä lakina. Sitä paitsi linnunratajärjestelmämme ulkopuolisten 
tähtisumujen punasiirtymän selittäminen niiden loittonemisella ei tarkasti 
ottaen ole ainoa mahdollinen ja lopullinen selitys, koska vielä voidaan keksiä 
saman ilmiön aiheuttavia muitakin tekijöitä.

»Laajenevan maailmankaikkeuden" teoria ei siis ole missään suhteessa 
tieteellinen teoria. Se ei pysty horjuttamaan toteamusta maailmankaikkeuden 
äärettömyydestä avaruudessa ja ajassa.

Tarkastelkaamme nyt avaruuden ja ajan välisiä eroavuuksia. 
Kuten Engels huomautti, avaruudessa oleminen on olemista 
»rinnakkaisuuden muodossa”, kun taas ajassa oleminen on 
olemista »peräkkäisyyden muodossa” k Avaruuden tärkeä 1

1 F. Engels. Dialektik der Natur, S. 487.
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erikoisuus on se, että sillä on kolme ulottuvuutta, kun taas ajalla 
on vain yksi ulottuvuus. Avaruuden kolmiulotteisuus merkitsee 
seuraavaa. Kun mistä tahansa avaruuden pisteestä vedetään 
kaksi suoraa mihin suuntaan tahansa, näiden kahden suoran 
leikkauspisteeseen voidaan aina vetää kolmas, joka on kohti
suora niitä vastaan. Tällöin, kuten kokemus osoittaa, mainittu 
kolmas suora on ainoa: muita suoria, jotka olisivat kohtisuo
rassa niitä molempia vastaan, ei voi olla. Avaruuden kolmiulot
teisuus ilmenee siinäkin, että minkä tahansa avaruudessa vali
tun pisteen asema määräytyy täysin, kun osoitetaan tämän 
pisteen kolme välimatkaa mihin tahansa kolmeen toisiaan leik- 
kaavaan tasoon, jotka on valittu laskelman esimerkiksi. Tämä 
erikoisuus on ominaista objektiiviselle avaruudelle.

Jokainen aineellinen kappale on ehdottomasti kolmiulottei
nen. Sillä on suurempi tai pienempi tilavuus. Mutta täysin lain
mukaisena tieteellisenä abstraktiona on pidettävä käsitystä 
tasosta, viivasta ja pisteestä, joista ensinmainittua luonnehtii 
vain kaksi ulottuvuutta ja toista vain yksi; geometrisella 
pisteellä ei ole yhtään ulottuvuutta. Tason, viivan ja pisteen 
abstraktiset käsitteet eivät kuvasta koko aineellista objektia, 
vaan ainoastaan sen avaruudessa olemisen joitakin puolia; ne 
ilmaisevat reaalisten aineellisten objektien jakamattoman tila- 
vuusrakenteen ainesten välisiä suhteita.

Erotukseksi avaruudesta aika on yksiulotteinen. Ajan yksi- 
ulotteisuuden käsitteessä ilmenee se tosiasia, että mikä tahansa 
ajan hetki, joka vastaa jonkin prosessin alkua, loppua tai väli
vaihetta, määrätään yhdellä luvulla, joka ilmaisee, miten pitkä 
on se aikajakso, joka on kulunut johonkin tiettyyn hetkeen jos
takin toisesta, laskelman lähtökohdaksi otetusta hetkestä. Kaikki 
tapahtumat kehittyvät vain yhteen ainoaan suuntaan, mennei
syydestä nykyisyyden kautta tulevaisuuteen. Tämä prosessien 
suunta on niiden objektiivinen piirre eikä se riipu näitä proses
seja havainnoivien ihmisten aistimuksista ja tajunnasta. Ava
ruudessa voidaan siirtää kappaleita oikealta vasemmalle ja 
vasemmalta oikealle, ylhäältä alas ja alhaalta ylös jne. Mutta 
syy-yhteydessä tapahtuneita prosesseja ei voida kääntää ajassa 
taaksepäin, saada niitä tapahtumaan tulevaisuudesta mennei
syyteen. Aika on takaisin kääntymätön. Myös tämä on sen olen
naisena erotuksena avaruudesta.
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Teoreettisessa fysiikassa ja matematiikassa käytetään usein 
käsitettä niin sanotuista »moniulotteisista avaruuksista”, joilla 
on 4, 5, 6 jne. ulottuvuutta ja jopa ääretön määrä ulottuvuuksia. 
Tämä käsite on hedelmällinen monien tieteellisten ongelmien 
tutkimisessa. Eikö se ole ristiriidassa avaruuden kolmiulottei- • 
suutta koskevan toteamuksen kanssa? Ei, se ei ole ristiriidassa. 
Todellinen, reaalinen avaruus, jossa kaikki kappaleet ja me itse 
olemme, on tavallinen kolmiulotteinen avaruus. Moniulotteinen 
»avaruus” sitä vastoin on abstraktio, joka käsittää ajatukselli
sesti suuremman tai pienemmän määrän kokonaisuudeksi otet
tuja suureita, joiden ei välttämättä tarvitse luonnehtia ulottu
vuutta, vaan kaikkia muitakin tutkittavien objektien ominai
suuksia, kuten esimerkiksi niiden väriä.

Idealistit käyttävät »moniulotteisten avaruuksien” käsitteen 
soveltamista tieteessä taisteluun materialismia vastaan, joka ei 
tunnusta minkäänlaisten kappaleiden olemassaolon mahdolli
suutta avaruuden ulkopuolella. Idealistit väittävät tieteen todis
taneen avaruuden neljännen ja muiden ulottuvuuksien olemassa
olon ja ihmisten ja kaikkien tavallisten kappaleiden sijaitsevan 
kolmiulotteisessa avaruudessa ja samaan aikaan kappaleetto- 
mien »henkiolentojen”, »henkien”, oleskelevan avaruuden nel
jännessä tai muissa ulottuvuuksissa, jotka ovat tavallisten olen
tojen tavoittamattomissa. Sieltä »henget” voivat muka vaikuttaa 
aineellisiin prosesseihin ja ohjata niitä jääden havaintojemme 
ulkopuolelle. Mutta todellisuudessa ei avaruudella ole olemassa 
mitään »neljättä ulottuvuutta”. Idealistien spekulointi »moni
ulotteisten avaruuksien” käsitteellä tarkoituksena materialismin 
kumoaminen on vailla kaikkea pohjaa. »Moniulotteisten avaruuk
sien” tieteellisten käsitteiden lähtökohtana on aina se tosiasia, 
jonka ihmiskunnan käytäntö on todistanut, että todellisuudessa 
ei ole olemassa mitään muuta avaruutta kuin objektiivinen, 
todellinen avaruus kolmine ulottuvuuksineen.

Nykyaikaisessa tieteellisessä ja yleistajuisessa tietokirjalli
suudessa puhutaan usein »neliulotteisesta maailmasta”. Tämä
kään käsite ei anna mitään perusteita idealistiselle näkökan
nalle. Maailman »neliulotteisuudella” tarkoitetaan fysiikassa 
sitä yksinkertaista ja kiistatonta tosiasiaa, ettei maailma ole 
olemassa ainoastaan avaruudessa (jolla on kolme ulottuvuutta) 
vaan myös ajassa (jolla on yksi ulottuvuus) ja että sen todellisia
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prosesseja on tarkasteltava ottamalla huomioon materian mo
lempien olomuotojen ykseys, joiden ulottuvuuksien yhteinen 
summa on neljä. Nykyaikaisen fysiikan käsitys ..neliulotteisesta 
maailmasta” ei ole eikä voi olla mitenkään mystillinen ja sala- 

• peräinen.
Käsityksemme objektiivisesti reaalisesta avaruudesta ja 

ajasta vähitellen muuttuvat, kehittyvät ja syventyvät. Tämä 
ilmenee osaksi jo siinäkin, että on otettu käytäntöön »neliulottei
sen maailman” käsite, jossa heijastuu avaruuden ja ajan sisäi
nen ykseys, ja siinä, että on keksitty geometrian uusia lakeja jne. 
Lenin korosti, että avaruudesta ja ajasta syntyneiden käsitys
temme muuttumista ei saa sekoittaa sen tosiasian muuttumatto
muuteen, »että ihminen ja luonto ovat olemassa ainoastaan 
ajassa ja avaruudessa, mutta pappien keksimät sekä tietämättö
mien ja murjottujen ihmiskunnanjoukkojen mielikuvituksen 
ylläpitämät olennot ajan ja avaruuden ulkopuolella ovat sai
raalloista fantasiaa, filosofisen idealismin temppuja, kelvotto
man yhteiskuntajärjestelmän kelvotonta tuotetta” L

Kuten kvanttimekaniikka osoittaa, mikro-objektit eivät voi 
olla sellaisissa olotiloissa, joissa niillä olisi samanaikaisesti 
sekä tarkoin määrätty koordinaatti, jollainen on pisteellä, että 
tarkasti määritelty liikkeen (tai nopeuden) määrä. Niille on 
mahdollinen joko olotila, jossa niillä on jokin koordinaatti, tai 
olotila, jossa niillä on jokin liikkeen määrä (mahdollinen on 
myös kolmas tapaus: olotila, jossa niillä on epämääräinen liik
keen määrä sekä epämääräinen koordinaatti, mutta yksinkertai
suuden vuoksi emme tarkastele sitä tässä). Kumpaisessa kah
desta mainitusta olotilasta mikro-objekti on, se riippuu aineelli
sista ehdoista.

Pyrkiessään perustelemaan käsitystä avaruuden ja ajan 
ulkopuolella olemisesta nykyiset idealistit käyttävät hyväkseen 
näitä kvanttimekaniikan tietoja ja järkeilevät näin: jos mikro- 
objekti on olotilassa, jossa sillä on määrätty koordinaatti, niin 
se on olemassa avaruudessa ja ajassa, jos se taas siirtyy olo
tilaan, jossa sillä ei ole määrättyä koordinaattia, se on olemassa 
»avaruuden ja ajan ulkopuolella”. Mutta koska mikro-objektin 
olotila riippuu havainnoitsijan käyttämän kokeilulaitteen tyy-

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 178.
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pistä, viimemainitun valintahan riippuu havainnoitsijan tah
dosta, niin havainnoitsija voi muka mielensä mukaan joko kiel
tää tai tehdä todelliseksi avaruuden ja ajan.

Nämä järkeilyt ovat täysin vääriä. Ensiksikään se seikka, 
että mikro-objektilta puuttuu määrätty koordinaatti, sellainen 
kuin on klassillisen mekaniikan aineellisella pisteellä, ei lain
kaan merkitse, ettei mikro-objekti olisi olemassa avaruudessa ja 
ajassa. Se tosiasia, että mikro-objekti voi olla olotilassa, jossa 
sillä ei ole määrättyä aineellisen pisteen koordinaatin kaltaista 
koordinaattia, merkitsee vain, että mikro-objekti on monimutkai
nen kappale eikä klassillisen mekaniikan piste. Kysymystä siitä, 
voidaanko jonkin objektin asema luonnehtia pistekoordinaatilla, 
ei saa sekoittaa kysymykseen siitä, onko se olemassa avaruu
dessa ja ajassa. Toiseksi mikro-objektin olotilan muuttuminen 
määräytyy objektiivisten aineellisten syiden, todellisen fyysisen 
aseman, eikä havainnoitsijan tahdon ja hänen mielivaltansa 
mukaisesti. Esimerkiksi ihminen voi nousta lentokoneella ylös 
ja lentää sillä, ja hän voi myös hypätä laskuvarjolla alas. Toi
mien tahtonsa mukaisesti ihminen ei muuta maan vetovoimaa 
noustessaan ylös lentokoneella eikä hän saata oman harkintansa 
mukaisesti toimimaan sitä alas hypätessäänkään. Niin on myös 
mikro-objektien tapauksessa: mikään fysikaalisten kojeiden käyt
täminen ei voi muuttaa olioiden olemassaoloa avaruudessa ja 
ajassa eikä saattaa mikro-objekteja niiden ulkopuolelle. Itse 
kojeet samoin kuin niiden avulla tutkittavat mikro-objektitkin 
ovat olemassa avaruudessa ja ajassa. Kukaan ei voi mil
loinkaan eikä minkäänlaisin keinoin muuttaa tätä perustosi- 
asiaa.

Sanomme, että avaruus ja aika ovat materian olomuotoja. 
Tämä väite ei merkitse ainoastaan, että avaruus ja aika ovat 
objektiivisesti todellisia, vaan myös sitä, että ne ovat erottamat
tomassa yhteydessä liikkuvaan materiaan. Samoin kuin materiaa 
ei ole avaruuden ja ajan ulkopuolella, samoin ei ole eikä voi olla 
avaruutta ja aikaa ilman materiaa.

Tästä avaruuden ja ajan ja liikkuvan materian erottamatto
masta yhteydestä seuraa, että miten tahansa ilmiöt ja aineelliset 
objektit muuttunevatkin, avaruuden ja ajan olemassaolo ei riipu 
näistä muutoksista, sillä kaikkine muutoksineen materia on 
ikuisesti olemassa.
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Avaruuden ja ajan objektiivisen olemassaolon riippumatto* 
muus ilmiöiden vaihtumisesta, kaikkinaisista aineellisissa 
olioissa tapahtuvista muutoksista on seikka, joka ilmentää ava
ruuden ja ajan absoluuttisuutta. Mutta avaruuden ja ajan 
ominaisuudet muuttuvat, koska ne määräytyvät muuttuvan mate
rian ominaisuuksista. Aineellisista ehdoista riippuen objektien 
avaruudelliset muodot ja ulottuvuus muuttuvat, geometristen 
lakien luonne muuttuu, ilmiöiden kestoaika tulee toiseksi ja aika 
kuluu toisin. Tässä ilmenee avaruuden ja ajan suhteellisuus.

Tunnustaessaan avaruuden ja ajän erottamattoman yhteyden 
materiaan dialektinen materialismi eroaa olennaisesti metafyy- 
sillisestä materialismista. Viimemainittu, joka tunnustaa avaruu
den ja ajan objektiivisen reaalisuuden, pitää avaruutta ja aikaa 
itsenäisinä olemuksina, materiasta riippumattomina aineellisten 
kappaleiden ja prosessien tyhjinä sijaintipaikkoina. Kuten saksa
lainen matemaatikko Weyl on kuvaannollisesti sanonut, tämän 
katsomuksen mukaan avaruus on »vuokrakasarmi”, jonka jotkut 
asukkaat voivat ottaa haltuunsa, tai jos heitä ei ole, se voi jäädä 
aivan tyhjäksi. Klassillisen mekaniikan perustaja Newton edusti 
samantapaista näkökantaa. Hän oli sitä mieltä, että avaruus ja 
aika ovat objektiivisia, mutta ne ovat olemassa riippumatta 
liikkuvasta materiasta, täysin muuttumattomia eivätkä ole toi
siinsa sidottuja. Siten ymmärrettyä avaruutta ja aikaa hän 
nimitti »absoluuttisiksi”. Newtonin käsitykset »absoluuttisesta 
avaruudesta” ja »absoluuttisesta ajasta” olivat tieteessä vallit
sevina aina 20. vuosisadan alkuun saakka, jolloin luonnontietei
lijöille kävi vihdoinkin suhteellisuusteorian syntymisen johdosta 
selväksi, ettei ollut oikein irrottaa avaruutta ja aikaa liikkuvasta 
materiasta eikä toisistaan. Valitettavasti he eivät tunteneet dia
lektisen materialismin katsomuksia, joka oli jo paljon aikaisem
min osoittanut avaruuden ja ajan yhteyden materiaan ja toi
siinsa.

Tutkittaessa ongelmia, jotka ovat yhteydessä tavallisten 
maan- ja taivaankappaleiden suhteellisen hitaisiin liikkeisiin, 
voidaan tietyissä rajoissa olla välittämättä avaruuden ja ajan 
yhteydestä materiaan ja toisiinsa. Niinpä esimerkiksi aineellis
ten kappaleiden avaruudellinen ulottuvuus jätetään useissa 
tapauksissa vaille huomiota ja niitä pidetään ulottuvuutta vailla 
olevina aineellisina pisteinä. Mutta kuten tällä perusteella ei voi
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tehdä johtopäätöstä, että kappaleet olisivat yleensä vailla ulottu
vuutta, samoin ei saa tehdä johtopäätöstä avaruuden ja ajan 
periaatteellisesta riippumattomuudesta liikkuvasta materiasta, 
niiden keskeisen yhteyden puuttumisesta ja niiden muuttumatto
muudesta. Vain sen vuoksi, että monissa tapauksissa avaruuden 
ja ajan yhteys materiaan, yhteys joka todellisuudessa on aina 
olemassa, ei vaikuta olennaisella tavalla prosessien kulkuun, 
Newtonin käsitys ..absoluuttisista” avaruudesta ja ajasta sisäl
tää järjen jyväsen ja sitä voitiin käyttää klassillisen mekaniikan 
lakeja muotoiltaessa. Mutta juuri siksi, että klassilliseen meka
niikkaan liittyy yllämainittu rajoitus, sitä ei voitu soveltaa 
liikkeisiin, jotka tapahtuvat valtavilla, valon nopeuteen verratta
villa nopeuksilla.

Niissä tapauksissa, jolloin avaruuden ja ajan reaalinen 
yhteys materiaan ja toisiinsa ei ole olennainen seikka tutkitta
ville ilmiöille, se voidaan jättää huomioimatta. Siinä ei ole 
mitään metafysiikkaa. Se on oikeutettu tieteellinen abstraktio. 
Metafysiikka esiintyy väitöksessä, että avaruus ja aika eivät 
periaatteellisesti varsinaiselta olemukseltaan ole yhteydessä 
materiaan eivätkä toisiinsa ja pysyvät sen vuoksi aina ja kaik
kialla muuttumattomina. Periaatteellinen avaruuden ja ajan 
irrottaminen materiasta ja toisistaan voi aiheuttaa vakavia seu
raamuksia. Se johtaa tavalla tai toisella materialismista luo
pumiseen.

Avaruus ja aika ovat olemassa vain aineellisissa olioissa, 
vain aineellisten olioiden kautta, vain niiden ansiosta. Engels 
kirjoitti: ..Materian kumpikaan olomuoto ei luonnollisesti ilman 
materiaa ole mitään, ne ovat tyhjiä kuvitelmia, abstraktioita, 
jotka ovat olemassa vain päässämme.” 1 Ken irrottaa avaruuden 
ja ajan materiasta ja pitää samalla kiinni niiden materiasta 
irrallisesta olemassaolosta, hän myöntää itsenäisen ja riippu
mattoman olemassaolon sellaiselle, mikä on olemassa vain 
ajattelussa. Mutta se juuri onkin siirtymistä idealismin kannalle, 
jonka mukaan ajatustoimintamme tuotteet julistetaan itsenäi
siksi olioiksi. Siitä syystä Lenin totesi: „Aika ajallisten olioiden 
ulkopuolella= jumala.” 1 2

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 477.
2 B. H. JlenuH, 4>Hjioco4>CKHe Terpaa», crp. 48.
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Valtavan panoksen tieteelliseen käsitykseen avaruuden ja 
ajan yhteydestä liikkuvaan materiaan antoi N. I. Lobatsevski, 
venäläinen matemaatikko, epäeuklidisen geometrian perustaja. 
Lobatäevskin perusajatuksena geometrian ongelmien käsitte
lyssä oli, että avaruuden ominaisuudet eivät ole muuttumattomia, 
aina ja kaikkialla samanlaisia, vaan muuttuvat materian ominai
suuksista ja aineellisissa kappaleissa tapahtuvista fysikaalisista 
prosesseista riippuen. Teoksessaan »Geometrian uudet alku- 
perusteet ja yhdensuuntaisten täydellinen teoria” Lobatsevski 
kirjoitti: »...ajattelussamme ei voi olla mitään ristiriitaa, kun 
oletamme, että eräät voimat luonnossa seuraavat yhtä, toiset 
omaa erikoista Geometriaansa” *. Ja niin uskomattomalta kuin 
se tuntuikin Lobatsevskin aikalaisista, hän loi täysin uuden geo
metrian, joka oli erilainen kuin Eukleideen perustama. Loba
tsevskin epäeuklidisen geometrian yksi erikoisuus on se, että 
siinä kolmion kulmien summa ei ole vakio eikä yhtä kuin 180°, 
vaan muuttuu riippuen niiden sivujen pituuden muuttumisesta ja 
on tällöin aina vähemmän kuin 180°. Myöhemmin Riemann loi 
vielä toisen epäeuklidisen geometrian, jossa kolmion kulmien 
summa on suurempi kuin 180°.

Epäeuklidisen geometrian luominen toi ilmi avaruuden ja 
materian syvällisen yhteyden, osoitti avaruuden ominaisuuksien 
olevan materian ominaisuuksien edellyttämiä. Tämä antoi iskun 
avaruuden luonteesta esitetyille idealistisille katsomuksille. 
Pitäen lähtökohtana sitä, että Eukleideen geometria, joka oli 
perustettu jo muinaisessa Kreikassa, oli pysynyt monien vuosi
satojen kuluessa muuttumattomana, Karit selitti avaruuden 
tajunnallemme olennaiseksi, kokemuksen ulkopuolella olevaksi 
havainnoinnin aprioriseksi muodoksi, jossa tiedostava subjekti 
»järjestelee” ilmiöiden sijaintia. Kant oletti geometrian juuri 
sen vuoksi muuttumattomaksi, että avaruus kuuluu subjektin 
tajuntaan eikä sen ulkopuolella oleviin muuttuviin ilmiöihin. 
Kun Lobatsevski todisti, ettei Eukleideen' geometria ole ainoa, 
että aineellisista ehdoista riippuen avaruudessa toteutuvat täy
sin erilaisten geometrioiden lait, Kantin aprioriset kuvitelmat 
tulivat kumotuiksi tieteen konkreettisilla saavutuksilla. 1

1 H. H. JloöaneBCKuä, no.inoe coÖpaHHe coiHHeHHft, t . 2, M.—JL, 1949, 
CTp. 159.
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Nykyaikainen fysiikka on syventänyt ja kehittänyt edelleen 
Lobatsevskin materialistisia ajatuksia. A. Einsteinin luoma suh
teellisuusteoria on tuonut esille konkreettisia muotoja avaruuden 
ja ajan yhteydestä liikkuvaan materiaan ja toisiinsa ilmaise
malla matemaattisesti nämä yhteydet tietyissä laeissa. Eräänä 
ilmauksena avaruuden ja ajan yhteydestä materian liikuntaan 
on se tosiasia, jonka suhteellisuusteoria on ensimmäisenä pan
nut merkille, että tapahtumien samanaikaisuus ei ole absoluut
tista vaan suhteellista. Tapahtumat, jotka ovat samanaikaisia 
yhteen aineelliseen järjestelmään nähden, ts. yksissä liikunnan 
olosuhteissa, eivät ole samanaikaisia toiseen aineelliseen järjes
telmään nähden, ts. toisissa liikunnan olosuhteissa. Tähän 
perustavaan tosiasiaan liittyy muita tärkeitä väittämiä. Osoit
tautuu, että joidenkin äärellisessä etäisyydessä toisistaan sijait
sevien kappaleitten välimatka avaruudessa ei ole samanlainen 
erilaisissa liikkuvissa aineellisissa järjestelmissä; nopeuden 
lisääntyessä välimatka (pituus) supistuu. Samalla lailla joiden
kin tapahtumien välinen aika on erilainen erilaisissa liikkuvissa 
aineellisissa järjestelmissä; nopeuden lisääntyessä se lyhenee. 
Avaruudellisen ulottuvuuden (pituuksien) ja aikajaksojen, mai
nitut muutokset tapahtuvat liikunnan nopeudesta riippuen tiu
kassa keskinäissuhteessa toisiinsa. Siinä ilmenee avaruuden ja 
ajan välinen sisäinen yhteys.

Suhteellisuusteorian selvittämä avaruuden ja ajan elimelli
nen yhteys materiaan, materian liikuntaan antaa uuden luonnon
tieteellisen todistuksen siitä, että avaruus ja aika ovat objektii
vista todellisuutta, että ne ovat riippumattomia tajunnasta,- tie
dostavasta subjektista.

Ellei oteta huomioon avaruuden ja ajan yhteyttä toisiinsa ja 
liikkuvaan materiaan, ei voida käsittää lukuisten fysikaalisten 
ilmiöiden olemusta, jotka ovat yhteydessä liikkeisiin, joiden 
nopeus on verrattavissa valon nopeuteen, kuin myöskään suu
riin energiamääriin yhteydessä olevien prosessien olemusta; 
ei voida myös käsittää kappaleiden liikuntaa painovoiman 
voimakkaissa kentissä. Väittämä avaruuden ja ajan yhteydestä 
materiaan ja toisiinsa on yksi nykyaikaisen tieteen johto
ajatuksista.

Koska materia synnyttää kehittyessään yhä uusia ja uusia 
materian muotoja niille ominaisine erikoislaatuisine lainmukai-
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suuksineen, syntyy luonnossa sitä vastaavasti uusia avaruus- ja 
aikasuhteita. Esimerkiksi organismien syntyessä ilmaantui 
avaruussuhteita, joille on ominaista sellaiset symmetrian erikois- 
tyypit, joita ei tavata elottomassa luonnossa. Siten avaruus ja 
aika, kuten itse materiakin, ovat olemisen suuren yleisen lain — 
kehityksen lain alaisia.

Avaruudelle ja ajalle on ominaista sisäinen ristiriitaisuus. 
Tämä ristiriitaisuus ilmenee ensinnäkin siinä, että, kuten edellä 
on jo mainittu, avaruus ja aika ovat luonteeltaan sekä absoluut
tisia että suhteellisia. Toinen ristiriita on siinä, että avaruuden 
äärettömyys muodostuu erillisten aineellisten objektien äärelli
sistä ulottuvuuksista ja ajan äärettömyys erillisten aineellisten 
prosessien äärellisistä kestoajoista. Kolmanneksi avaruus ja 
aika ovat samalla sekä keskeytymättömiä että keskeytyviä. Ava
ruus on keskeytymätön siinä mielessä, että kahden minkä 
tahansa mielivaltaisesti otetun (suuren tai pienen, hyvin lähei
sen tai kaukaisen) avaruusulottuvuuden aineksen välillä on aina 
reaalisesti sellainen ulottuvuuden aines, joka yhdistää molem
mat mainitut ainekset yhtenäiseksi avaruusulottuvuudeksi; ava
ruusulottuvuuden ainesten välillä ei ole mitään absoluuttista 
jakautuneisuutta, erillisyyttä; ne ovat toistensa välittömiä jat
koja. Samalla tavalla aika on keskeytymätön siinä mielessä, että 
kahden minkä tahansa aikajakson välillä on aina reaalisesti 
sellainen ajallinen jatkuvuus, joka yhdistää nämä aikajaksot 
yhtenäiseksi peräkkäiseksi ajan virraksi. Samalla avaruus ja 
aika ovat keskeytyviä. Niiden keskeytyvyys ilmenee siinä, että 
ne koostuvat aineksista, jotka ovat sisäisiltä ominaisuuksiltaan 
ja  rakenteeltaan erilaisia aineellisten esineiden ja prosessien 
laadullista erilaisuutta vastaavasti.

4. Maailman ykseys

On paljon ihmisiä, jotka eivät väitä sitä vastaan, että koko 
meitä ympäröivä luonto on olemassa reaalisena tajuntamme 
ulkopuolella ja siitä riippumatta, mutta jotka väittävät, että 
tämän kaikkien tunteman aineellisen maailman lisäksi on ole
massa jokin toinen, ei-aineellinen maailma — »henkien”, »ylim
män järjen”, »korkeimman tahdon” yms. tyyssija. Käsitys näistä
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kahdesta maailmasta (»maallisesta” ja »taivaallisesta”) syntyi 
jo kaukaisessa muinaisuudessa ja oli uskonnon vaikutuksesta 
pitkän aikaa vallitsevana.

Tiede on askel askeleelta saanut todistetuksi, että käsitys 
kahdesta eri maailmasta on väärä. Maailma on yksi. Se reaali
nen aineellinen maailma, johon me itsekin, samoin kuin meidän 
tajuntamme, aistimme ja aistimuksemme, kuulumme, on ainoa 
todella olemassaoleva maailma.

Eräät entisajan filosofit, jotka pyrkivät olemaan materialis
teja ja torjuivat käsityksen tuonpuoleisesta maailmasta, yrittivät 
todistaa maailman ykseyden lähtien joko siitä väitteestä, että 
maailma on yksi sen vuoksi, että me ajattelemme sen yhdeksi, 
tai siitä, että maailma on yksi sen vuoksi, koska se on olemassa. 
Tuollainen kanta oli tässä kysymyksessä E. Duhringillä, jonka 
katsomuksiin niiden materialismista poikkeamisen vuoksi Engels 
kohdisti syvällisen arvostelun teoksessaan »Anti-Duhring”. 
Engels osoitti, että kumpikin perustelu on väärä. Aseasiassahan 
on niin, että jos maailma on yksi ainoastaan siksi, että me 
ajattelemme sen yhdeksi, niin se merkitsee, että ajatus on mää
räävä maailmaan nähden. Mutta maailmahan ei kuvasta ajatte
lun ominaisuuksia, vaan päinvastoin ajattelu kuvastaa maailman 
ominaisuuksia. Meidän ajatuksemme voi yhdistää »ykseydeksi” 
vaikka kenkäharjan ja imettäväisen, mutta, kuten Engels huo
mauttaa, sen seurauksena ei kenkäharjaan ilmesty maitorauha- 
sia. Täsmälleen samoin väitteestä, että maailma on olemassa, ei 
vielä seuraa, että maailma on yksi, koska olemassaolon (ole
misen) käsitteellä voi olla mitä erilaisimpia sekä materialistisia 
että idealistisia tulkintoja. Olemassaolevaksi voidaan tunnustaa 
sekin, mikä on vain tajunnassa (sellainen on esimerkiksi käsitys 
tuonpuoleisen maailman »olemassaolosta”), eikä vain se, mikä 
on olemassa tajunnan ulkopuolella ja siitä riippumatta. .Pel
källä maailman olemassaolon tunnustamisella ei niin ollen voida 
noudattaa johdonmukaista filosofista linjaa eikä ymmärtää 
oikein maailman ykseyttä koskevan ajatuksen todellista 
sisältöä.

Engels kirjoitti: »Maailman ykseys ei ole sen olemisessa, 
vaikka sen oleminen on sen ykseyden edellytys, sillä täytyyhän 
maailman olla olemassa ennenkuin se voi olla yksi... Maailman 
todellinen ykseys on sen aineellisuudessa, ja tämän on
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todistanut filosofian ja luonnontieteen pitkä ja vaivalloinen 
kehitys, eikä pari silmänkääntäjän lausepartta.” 1

Eräs tärkeimmistä vaiheista maailman aineellisen ykseyden 
tiedostamisessa oli Kopernikuksen luoma heliosentrinen aurinko- 
kuntateoria. Ennen Kopernikusta oli vallalla käsitys, että maail
mankaikkeuden keskipiste on Maa, jonka ympärillä sijaitsee 
»taivaan piiri” ja sen »ideaaliset” taivaankappaleet, Aurinko, 
kiertotähdet, Kuu ja tähdet, joiden täydellisyyttä ilmentää niiden 
tarkka pallonmuotoisuus ja pinnan ehdoton puhtaus. Maassa oli 
kaikki ohimenevää, katoavaista, taivaanpiirissä ikuista, muuttu
matonta. Luomalla aurinkokeskisen teoriansa Kopernikus 
kumosi nuo käsitykset. Hän todisti, että Maa ei ole suinkaan 
maailmankaikkeuden keskus, vaan ainoastaan yksi niistä 
samoista planeetoista, jotka aikaisemmin oli laskettu kuuluviksi 
ideaaliseen taivaanpiiriin. Siten »maallisen maailman” ja »tai
vaallisen maailman” vastakkain asettaminen osoittautui täysin 
perusteettomaksi.

Kopernikuksen aloittamaa työtä jatkoi Galilei. Rakennettuaan 
ensimmäisen kaukoputken ja suunnattuaan sen taivaalle Galilei 
teki löydön, joka hämmästytti kaikkia hänen aikalaisiaan: 
Kuulla, jota pidettiin yhtenä »ideaalisista taivaankappaleista”, ei 
ollut lainkaan täydellinen pallomainen muoto. Siinä oli syven
nyksiä, laaksoja ja vuoria, samanlaisia kuin Maankin pinnalla. 
Galilei havaitsi myös, että Auringon pinnalla on muodoltaan 
aivan epäsäännöllisiä tummia pilkkuja. Jumaluusoppineet eivät 
halunneet sietää ajatusta, että taivaankappaleilla ei ole sitä 
puhtautta ja täydellisyyttä, minkä he olivat niillä kuvailleet ole
van. He vainosivat julmasti tieteen suurmiehiä, jotka opettivat 
ihmisiä näkemään maailman sellaisena kuin se todella on. 
Giordano Bruno päätti päivänsä inkvisiittorien polttoroviolla 
rohkeiden aatteidensa takia. Hän osoitti, että äärettömässä 
maailmanavaruudessa, missä jumaluusoppineiden vakuuttelujen 
mukaan oli vain ideaalinen »taivaallinen maailma”, on lukema
ton paljous samanlaisia aineellisia maailmoja kuin meidän 
maallinen maailmamme. Suurten keksintöjensä tähden Galilei 
joutui inkvisition kidutuskammioon. Uskonto ja kirkko yrittivät.

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 50.
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estää tieteen kehitystä, mutta eivät voineet tappaa totuutta: ei 
ole mitään muuta maailmaa kuin aineellinen maailma.

Mekaniikan lakien ja yleisen painovoimalain keksiminen toi
vat uusia todistuksia tämän totuuden tueksi. Kahta eri maailmaa 
koskevan käsityksen kannattajat väittivät, että maassa olevien 
kappaleiden ja taivaankappaleiden liikunta on periaatteessa eri
laisten lakien alainen. He pitivät pyhäinhäväistyksenä ei vain 
ajatusta näiden lakien samuudesta vaan jopa samankaltaisuu
destakin. Newtonin tieteellinen suurteko oli sen todistaminen, 
että Maassa olevien kappaleiden ja taivaankappaleiden mekanii
kan lait ovat samoja; että luonteeltaan sama voima, joka panee 
kaikki kappaleet, joilta puuttuu tuki, putoamaan maahan, panee 
Kuun kiertämään Maan ympäri ja kaikki planeetat, niiden jou
kossa myös Maan, kiertämään Aurinkoa. Osoittautui, että poik
keuksetta kaikkia äärettömän maailman kappaleita yhdistää 
toisiinsa olemukseltaan yhtenäinen aineellinen keskinäinen vuo
rovaikutus, joka ei tunne mitään jakoa maalliseen ja taivaalli
seen maailmaan.

Tärkeän askeleen maailman aineellisen ykseyden toteennäyt
tämisessä tiede otti spektrianalyysin tuloksena, joka on keino 
tutkia kappaleiden kemiallista kokoomusta sen valon luonteen 
perusteella, jota ne säteilevät ollessaan hehkuvassa kaasumai
sessa tilassa. Jokaisen kemiallisen alkuaineen atomit lähettävät 
hehkuvassa kaasumaisessa tilassa ollessaan valonsäteitä, joiden 
aallonpituus on täysin määrätty ja jotka havaitaan niin sano
tun spektroskoopin avulla lukumäärältään suurempana tai pie
nempänä joukkona kapeita värijuovia (spektriviivoja). Jokainen 
kemiallinen alkuaine synnyttää oman erikoisen viivaryhmänsä 
(spektrin eli kirjon). Hehkuva Aurinko, lukemattomat tähdet ja 
pyrstötähdet, jotka ovat hajaantuneina kaikkialle äärettömään 
maailmanavaruuteen, lähettävät valonsäteitä, joiden mukaan voi
daan määritellä Auringon, tähtien ja pyrstötähtien kemiallinen 
kokoomus. Tutkimukset ovat osoittaneet, että taivaankappaleet 
koostuvat samoista alkuaineista kuin Maakin. Näiden alkuainei
den määräsuhteet ovat tietenkin erilaiset eri taivaankappaleissa 
ja niiden eri osissa. Siten esimerkiksi Auringossa on havaittu 
noin 60 tunnettua kemiallista alkuainetta, joista ensimmäisellä 
Sijalla atomien lukumäärään nähden on vety; heliumia on
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4—5 kertaa vähemmän, kun taas muiden alkuaineiden atomien 
lukumäärä on yhteensä noin 0,001 vetyatomien lukumäärästä.

Helium-nimisen kemiallisen alkuaineen keksimisen historia 
on hyvin opettavainen. Alunperin sitä löydettiin spektrianalyy
sin avulla yksinomaan Auringosta. Siksi se nimitettiinkin 
heliumiksi, mikä merkitsee Aurinkoon kuuluvaa. Maasta sitä ei 
löydetty pitkään aikaan, ja näytti siltä, että lopultakin oli tavattu 
jotakin, joka on ominaista vain Auringolle, mutta ei Maalle. 
Mutta ajan oloon heliumia löydettiin myös Maasta, eikä se sitä
paitsi kovin harvinainen alkuaine olekaan. Heliumia käytetään 
nykyisin laajasti tieteessä ja tekniikassa moniin käytännöllisiin 
tarkoituksiin.1

Maailmanavaruuden syvyyksistä sinkoilee Maahan enemmän 
tai vähemmän merkittäviä taivaankappaleiden sirpaleita, joita 
sanotaan meteoriiteiksi. Monet niistä palavat kokonaan kuumen- 
tuessaan ilmakehän hankauksesta, ehtimättä Maan pinnalle. 
Jotkut taas eivät ehdi palaa loppuun ja pudottuaan Maan pin
nalle antavat mahdollisuuden tutkia niiden kokoomusta ja omi
naisuuksia. Tutkimukset ovat osoittaneet, että meteoriittien 
pääainesosana on rauta ja että niissä ei ole mitään alkuaineita, 
joita ei olisi Maassa.

Nämä Maassa ja sitä ympäröivässä kosmisessa avaruudessa 
olevien kappaleiden kemiallista kokoomusta koskevat tiedot, 
jotka on saatu tiedemiesten pitkäaikaisen uutteran työn tulok
sena, ovat lujittaneet suuren ajatuksen maailman aineellisesta 
ykseydestä.

Kaikkien kemiallisten alkuaineiden atomit ovat aineellisia 
järjestelmiä, jotka käsittävät samantyyppisiä ..alkeishiukkasia” 
(protoneja, neutroneja ja elektroneja) ja joilla on samantyyp
pinen rakenne, jonka pääpiirteet sisältyvät siihen, että niillä on: 
a) keskusydin, joka koostuu raskaammista ..alkeishiukkasista”

1 19. vuosisadan jälkipuoliskolla tähtisumujen spektreissä havaittiin 
spektriviivoja, jotka eivät olleet yhdenkaltaisia minkään Maassa olevan alku
aineen spektriviivojen kanssa. Tämän johdosta esitettiin hypoteesi erikoisen 
..nebuliumiksi” nimitetyn alkuaineen olemassaolosta tähtisumuissa. Tämän 
hypoteesin olemassaolo jatkui vuoteen 1927, jolloin saatiin täsmällisesti selvi
tetyksi, että nämä viivat eivät kuulu millekään erikoiselle taivaalliselle alku
aineelle, vaan joukolle Maassa olevia alkuaineita, jotka aikaansaavat nämä 
viivat ainoastaan sellaisissa olosuhteissa, jolloin aine ohenee hyvin suuresti. 
Tuollaisten spektriviivojen esiintyminen Maassa olevilla alkuaineilla todis
tettiin ei vain teoreettisesti vaan myös kokeellisesti. Siten hypoteesi »nebullu- 
mista” erityisenä »taivaallisena aineena” luhistui.
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ja joka sen vuoksi vastaa suurinta osaa atomin massasta; 
b) sitä ympäröivä kerroksellinen kuori, joka koostuu kevyem- 
mistä »alkeishiukkasista”; c) vastakkaismerkkinen sähkövaraus 
ytimessä ja kuoressa. Näin ollen kemiallisten alkuaineiden ato
mit ovat sekä koostumukseltaan että rakenteeltaan yhtenäisiä. 
Tästä johtuu se, että koko niiden moninaisuus ei ole mikään 
satunnaisesti yhdessä olevien kappaleiden kasautuma, vaan 
toistensa kanssa keskinäisessä sisäisessä yhteydessä olevien 
aineellisten objektien yhtenäinen kokonaisuus, joita yhdistää 
D. I. Mendelejevin yhtenäinen periodinen, jaksollinen, järjes
telmä, yhtenäinen periodinen laki. Tätä tarkoittaen akateemikko 
A. J. Fersman on sanonutkin, että »meitä ympäröivä maailma 
on 'mendelejeviläinen’ maailma” *.

Mutta kuvitelkaamme, että jostakin taivaankappaleesta löy
detään joskus alkuaine, jota ei ole Maassa. Merkitsisikö se, että 
maailman aineellinen ykseys olisi rikkoutunut? Tietystikään ei. 
Se olisi yhtä vähän ristiriidassa sen kanssa kuin Maan kasvilli
suuden aineellista ykseyttä koskevan käsityksen kanssa on risti
riidassa se seikka, että niin kutsuttua alppikasvillisuutta 
(kasvillisuus, jota esiintyy korkeissa vuoristoissa) ei tavata 
lainkaan monilla maapallon alueilla. Asian ydin ei ole siinä, 
että kaikissa aurinkokunnan kappaleissa, kaikissa tähdissä ja 
kaikissa tähtikunnissa olisivat samat kemialliset alkuaineet tai 
yhdet ja samat »alkeishiukkaset”. Ratkaisevaa on se, että oli
vatpa kohtaamamme objektit jossakin maailmankaikkeuden 
osassa miten »kummallisia” tahansa, ne eivät ole mitään muuta 
kuin materian eri lajeja. Niillä on sama perusominaisuus kuin 
kaikilla muillakin materian lajeilla, nimittäin ominaisuus olla 
olemassa minkäänlaisesta tajunnasta, ideasta, hengestä yms. 
riippumatta ja niiden ulkopuolella ja ne alistuvat luonnon objek
tiivisten lakien alaisiksi. Tämän todistaminen onkin yksi suu
rimpia luonnontieteen saavutuksia. 1

1 Äärettömässä maailmankaikkeudessa voi olla myös sellaisia kappaleita, 
jotka eivät koostu tavallisista kemiallisten alkuaineiden atomeista. Nykyaikai
nen fysiikka, joka on keksinyt niin sanottujen antihiukkasten olemassaolon, 
antaa aavistaa, että on mahdollista, että niistä muodostuu enemmän tai vähem
män monimutkaisia järjestelmiä, niin sanottuja antiatomeja, jotka ovat ato
mien kaltaisia, mutta eroavat kuitenkin oleellisesti tavallisista atomeista. Nii
den olemassaolo ei riko maailman aineellista ykseyttä, vaan tuo uusia 
vahvistuksia tästä ykseydestä: atomeja ja  antiatomeja yhdistävät toisiinsa 
keskinäisen toisikseen muuttumisen prosessit.
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Asettaessaan »maallisen maailman” vastakohdaksi »taivaal
lisen maailman” jumaluusoppineet väittävät, että maassa on 
kaikki katoavaa ja muuttuvaa ja ennemmin tai myöhemmin kai
kesta tulee loppu, kun taas taivaassa on kaikki »muuttumatonta, 
pysyväistä, ikuista”. Mutta missä sitten on tuo taivaallisen 
maailman kappaleiden ikuisuus ja muuttumattomuus? Luonnon
tiede on todistanut, että se taivaankappaleiden järjestelmä, jota 
nimitetään aurinkokunnaksi, ei suinkaan ole aina ollut sellainen, 
kuin se on nyt. Sillä on historiansa. Aurinkokuntaan kuuluvat 
kappaleet eivät ole heti saaneet sitä muotoa ja niitä ominai
suuksia, jotka niillä ovat nyt. Tiede ei tällä hetkellä vielä pysty 
kuvailemaan tuon prosessin kaikkia yksityiskohtia, mutta kiista
tonta on, että koko aurinkokunnan historia on luonnonmukainen, 
aineellinen prosessi, jossa ei ole sijaa enempää ihmeille kuin 
»tuonpuoleisten voimien” asioihin puuttumisellekaan. Monet 
Auringossa tapahtuvat muutokset voidaan havaita jopa yksin
kertaisella kaukoputkellakin. Aika ajoin Auringon pinnasta pur
kautuu satojentuhansien kilometrien korkuisia protuberansseja, 
jotka todistavat hehkuvassa aineessa tapahtuvan jättiläismäisiä 
mullistuksia; tummat pilkut, jotka ovat Auringon materian suh
teellisesti kylmempiä osia, syntyvät ja häviävät. Auringon 
uumenissa, piilossa katseeltamme, ovat käynnissä herkeämättä 
vedyn heliumiksi muuttumisen prosessit, minkä johdosta Aurin
gon kemiallinen kokoomus vähitellen muuttuu; osan materiasta 
Aurinko sinkoaa avaruuteen. Myöskään tähdet eivät pysy muut
tumattomina. Monet niistä leimahtelevat, jolloin niiden kirkkaus 
lisääntyy moninkertaiseksi, niiden koko muuttuu, ne hajoa
vat jne. Kokonaisia tähdistöjä tuhoutuu ja syntyy.

Ikuinen liikunta, muuttuminen, on ominaista kaikelle, mitä 
jossakin on olemassa. Ei ole mitään erikoista maailmaa, joka ei 
olisi tuon olemisen lain alainen. Kuitenkin, missä yhdet mate
rian muodot katoavat, siellä syntyy väistämättä uusia, jotka 
aloittavat oman historiansa.

Ei yksikään, pieninkään materiahiukkanen katoa jäljettömiin 
eikä ilmesty tyhjästä: materia vain muuttaa muotoaan kadotta
matta milloinkaan perusominaisuuksiaan. Jos esimerkiksi aineel
linen objekti, jolla on tietty massa, katoaa, niin silloin ilmaantuu 
väistämättömästi yksi tai useampia muita aineellisia kappaleita, 
joiden massa on täsmälleen sama kuin kadonneen kappaleen
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massa. Kaikissa muutosprosesseissa jää sähkövarausten 
kokonaissumma muuttumattomaksi. Tässä kuten muissakin 
samanlaisissa luonnonlaeissa ilmenee materian ikuisuus.

Suurta osaa maailman aineellista ykseyttä koskevan ajatuk
sen vahvistamisessa esittää energian säilymisen ja muuttumisen 
laki, joka puhuu materian liikunnan häviämättömyydestä ja 
luomattomuudesta. Tämän lain ansiosta, totesi Engels, „on pois
tettu viimeinenkin muisto maailman ulkopuolisesta luojasta” '. 
Mikään muu ei voi välittää mitään liikettä aineelliselle kappa
leelle, pienimmällekään, kuin jonkin toisen aineellisen kappaleen 
reaalinen vaikutus, kappaleen, joka luovuttaa kokonaan tai osit
tain oman liikuntansa. Saman verran kuin toinen kappale saa 
liikuntaa, saman verran toinen menettää. Ei ole yhtään tapausta, 
jolloin tämä suuri luonnonlaki olisi rikkoontunut. Eikä mikään 
voi sitä rikkoa. Kaikki, mitä maailmassa on olemassa, on sen 
alaista.

Tämän lain ansiosta kaikki prosessit muodostavat yhtenäi
sen ketjun, jossa ei ole eikä voi olla mitään, mikä ei olisi mate
rian aikaansaamaa. Koko ihmiskunnan käytännön kokemus ja 
tiede vahvistavat energian säilymisen ja muuttumisen lain paik
kansapitävyyden poikkeuksetta kaikissa prosesseissa.

Ei missään eikä minkäänlaisissa luonnon tai yhteiskunnan 
ilmiöissä ole eikä voi olla vaikutuksia, jotka olisivat lähtöisin 
jostakin salaperäisestä „ei-aineellisesta maailmasta” ja osoit
taisivat sen olemassaoloa. Kaikella on luonnolliset syynsä, 
jotka pohjautuvat yksiin tai toisiin aineellisiin kappaleisiin, 
niiden vaikutuksiin ja ominaisuuksiin. Jos tiede ei jollakin het
kellä annakaan tyhjentävää vastausta johonkin kysymykseen, 
niin se antaa sen kuitenkin ennemmin tai myöhemmin turvautu
matta mihinkään salaperäisiin aineellisen maailman yläpuolella 
oleviin »yliluonnollisiin olentoihin”. Tiede selittää aineellista 
maailmaa sen itsensä avulla.

Oli aika, jolloin ihmiset eivät tienneet, missä on elämän ole
mus. Elävien organismien erikoisuudet, jotka niin jyrkästi erot
tavat elollisen elottomasta, antoivat joillekin ajattelijoille aiheen 
väittää, että elämän perustana on jokin ei-aineellinen »elämän
voima”, joka ohjaa kaikkia elävissä organismeissa tapahtuvia 1

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 20.
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prosesseja. Siten myös epäorgaanisen materian muuttumisen 
orgaaniseksi, mikä tapahtuu eläimissä ja kasveissa, idealistit 
selittivät tuon ..elämänvoiman" toiminnan tulokseksi. Mutta 
luonnontiede on todistanut, että elämän olemus sisältyy erikoi
sella tavalla tapahtuvaan aineenvaihdunnan aineelliseen pro
sessiin, joka on samojen massan ja energian säilymisen lakien 
alainen, jotka vaikuttavat muussakin luonnossa. Valtava merki
tys tämän todistamisessa oli K. A. Timirjazevin klassillisilla 
kasvien vihreissä lehdissä tapahtuvan fotosynteesin tutkimuk
silla. Fotosynteesin tuloksena kasvin ympäristöstään ottamat 
epäorgaaniset aineet muuttuvat orgaanisiksi. Timirjazev osoitti, 
että fotosynteesi tapahtuu aineellisen syyn — auringonvalon — 
vaikutuksesta ja siten, että fotosynteesin intensiivisyyden mää
rää tarkoin se auringon energian määrä, minkä kasvien lehdet 
ottavat itseensä.

Timirjazev kirjoitti: »Vihreä lehti eli oikeammin sanoen 
mikroskooppisen pieni lehtivihreähiukkanen on focus, piste ava
ruudessa, johon yhtäältä virtaa Auringon energiaa ja josta toi
saalta saavat alkunsa kaikki elämänilmiöt Maassa. Kasvi on 
välittäjä taivaan ja maan välillä. Se on todellinen Prometheus, 
joka on anastanut tulen taivaalta. Sen anastama auringonsäde 
palaa sekä tuikkivassa päreessä että sokaisevassa sähkökipi- 
nässä. Auringonsäde panee liikkeeseen sekä jättiläismäisen 
höyrykoneen valtavan vauhtipyörän että taiteilijan siveltimen 
ja runoilijan kynän.” 1

Oli aika, jolloin oli tuntematonta, miten ihminen on synty
nyt. Tässäkin tapauksessa tilapäinen vaikeus tieteellisen ongel
man ratkaisemisessa antoi aiheen kuvitelmille joidenkin epäai- 
neellisten voimien toiminnasta, jotka muka olivat luoneet ihmi
sen »ihmeen” kautta. Mutta aikaa myöten tämä ongelma sai 
todella tieteellisen ratkaisun, joka täydellisesti sulki pois uskon
nolliset kuvitelmat. Ratkaisun antoi työn merkitykseen pohjaan- 
tuva Engelsin antropogeneesiteoria, teoria ihmisen synnystä, 
joka nojautuu Ch. Darwinin kehitysoppiin. Siten tältäkin 
ilmiöiden alalta karkotettiin kuvitelma ei-aineellisista voimista 
ja salaperäisestä yliluonnollisesta maailmasta.

Tajunnan ilmiöt eroavat luonteensa puolesta jyrkästi kai- 1

1 K. A. TuMupnaee, M36paRHue corhhchhä, t . II, MocKBa, 1948, 
CTp- 382—383.
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kista aineellisista ilmiöistä. Tätä eroavuutta käyttävät idealistit 
hyväksi julistaessaan käsityksen maailman aineellisesta yksey
destä paikkansapitämättömäksi. Mutta, kuten seuraavassa 
luvussa yksityiskohtaisesti osoitetaan, tajunta, olematta aineel
lista, on vain erikoisella tavalla järjestyneen materian ominai
suus, sen tuote, eikä sitä ole olemassa ilman materiaa. Mitään 
erityistä maailmaa, joka olisi aineellisen maailman uiko- ja 
yläpuolella, eivät tajunnan ilmiöt muodosta. Niin ollen tajun
nan ilmiöt eivät millään tavoin riko maailman aineellista 
ykseyttä. Ne ainoastaan osoittavat, miten monisärmäinen ja 
monimutkainen tämä ykseys on sulkiessaan piiriinsä liikkuvan 
materian muotojen moninaisuuden, materian, jolla on loputon 
määrä erilaisia laadullisia ja muita ominaisuuksia.

Ihmisyhteiskunnan elämä, sen historia, ihmisten toiminta, 
sosiaalinen edistys selitetään usein »jumalallisen tahdon” 
ennalta laatimien suunnitelmien tai aineellisen todellisuuden 
yläpuolella olevien ja sitä hallitsevien aatteiden, tajunnan vai
kutuksen tulokseksi. Historiallinen materialismi on osoittanut 
tällaisten katsomusten virheellisyyden paljastettuaan yhteiskun
nan kehityksen aineelliset syyt. Yhteiskunnallinen elämä, vaikka 
se onkin omien erikoisten lainmukaisuuksiensa alainen, ei ole 
mitään muuta kuin aineellisen maailman liikunnan erikoinen 
muoto, joka on historiallisesti syntynyt yksinkertaisemmista 
aineellisen liikunnan muodoista ja niiden pohjalla.

Materian laadullisesti erilaisten muotojen samoin kuin niitä 
vastaavien liikunnan muotojen geneettisen yhteyden yleismaail
mallisen luonteen selvillesaaminen on ratkaiseva seikka maail
man ykseys-käsitteen perustelemisessa. Tämä materian erilais
ten muotojen samoin kuin erilaisten liikunnan muotojen yhteys 
on ollut olemassa, on ja tulee olemaan aina ja kaikkialla, men
neisyydessä, nykyisyydessä ja tulevaisuudessa, poikkeuksetta 
kaikilla äärettömän avaruuden alueilla. Niin ollen maailmassa 
ei ole milloinkaan eikä missään ollut olemassa, ei ole olemassa 
eikä tule olemaan mitään, mikä ei olisi liikkuvaa materiaa tai 
mikä ei olisi liikkuvan materian synnyttämää. Juuri siinä on 
maailman ykseys.

Maailma on aineellinen. Se on yksi, ikuinen ja ääretön. Ja 
ihminen itse, aineellisen maailman korkein luomus, sen kruunu, 
on osa suuresta kokonaisuudesta, jota sanotaan luonnoksi.
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I V  t a k a
MATERIA JA TAJUNTA

Tiedämme jo, että materia on ensisijainen ja tajunta tois
sijainen. Tämä ajatus on materialistisen filosofian lähtökohta. 
Käsiteltyämme kysymyksen materiasta ja sen olomuodoista siir
rymme tarkastelemaan yksityiskohtaisemmin mitä on tajunta ja 
mitkä ovat sen erikoisuudet.

1. Tajunta on korkeasti järjestyneen 
materian ominaisuus

Kysymys tajunnan alkuperästä ja sen olemuksesta on eräs 
tieteen vaikeimpia ongelmia. Miten ja millä kehitysasteellaan 
materia synnyttää tajunnan, kuinka syntyvät ihmisen aistimuk
set, havainnot, mielikuvat ja ajattelu, miten tapahtuu siirtymi
nen aistimuksista ja havainnoista ajatteluun — kaikki nämä 
kysymykset pysyivat tieteelle kauan ratkaisemattomina. Tämä 
on aiheuttanut sellaisten täysin virheellisten katsomusten leviä
misen, joiden mukaan tajuntaa pidetään aineettoman substans
sin, »sielun”, ominaisuutena tai toimintona. »Sielu” on muka 
täysin riippumaton materiasta, ihmisruumiista ja voi olla ilman 
sitä itsenäisesti olemassa. Kun aineellinen ruumis ennemmin tai 
myöhemmin kuolee, niin aineeton »sielu” tajuntoineen jää muka 
»ikuisesti” elämään. Tämän tapaisia katsomuksia esiintyi jo 
alkukantaisilla ihmisillä, jotka selittivät ihmisen unennäöt ja 
kuoleman sillä, että »sielu” väliaikaisesti tai lopullisesti jättää 
ruumiin. Idealistinen filosofia ei ole ollut vain hylkäämättä 
näitä mielikuvituksellisia käsityksiä, vaan päinvastoin on teo
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reettisesti ..perustellut” ja lujittanut niitä erilaisilla järjestelmil
lään. Kaikki idealistiset koulukunnat ovat tavalla tai toisella 
julistaneet tajunnan (eli ..hengen”) itsenäiseksi ja yliluonnolli
seksi olennoksi, joka ei muka ole vain materiasta riippumaton, 
vaan on jopa materian luoja.

Ongelma ei osoittautunut materialistisellekaan filosofialle 
helpoksi. Niiden tajunnan olemuksesta annettujen oikeiden seli
tysten rinnalla, jotka pitivät tajuntaa materian erityisenä omi
naisuutena, oli myös vakavia virheitä. Niinpä eräät Marxia ja 
Engelsiä edeltäneet materialistifilosofit, jotka juuttuivat tajun
nan synnyn ongelmaan liittyviin vaikeuksiin, julistivat tajunnan 
materian attribuutiksi, sen kaikkiin muotoihin kuuluvaksi ikui
seksi ominaisuudeksi. Jotkut materialistit taas eivät kyenneet 
ymmärtämään oikein maailman aineellisen ykseyden periaatetta 
ja päätyivät itse asiassa tajunnan kieltämiseen. He julistivat 
tajunnan erääksi materian muunnokseksi; jota aivot muka erit
tävät samaan tapaan kuin esimerkiksi maksa erittää sappea. 
Nämä olivat vulgäärimateriälisteja. Tieteellisten tietojen kehi
tyksen perustalla nuo virheet voitettiin. Luonnontieteen tutki
mustuloksiin nojautuen materialismi tuli vähitellen, askel 
askeleelta oikeaan, yhä syvempään käsitykseen tajunnan ole
muksesta, siitä että se on korkeasti järjestyneen materian 
ominaisuus, aivotoiminnan tuote.

Psyykkisten prosessien, tajunnan ilmiöiden tutkimuksen 
pulma on siinä, että ne eivät ole välittömästi havaittavissa 
yhdelläkään aistinelimellämme. Aistimusta, havaintoa, mieli
kuvaa ja ajatusta ei voida nähdä, ei kuulla, ei haistaa eikä tun
tea. Voidaan nähdä ajattelun elin, aivot, mikroskoopilla voidaan 
tarkastella lähemmin aivosoluja, vastaavilla laitteilla voidaan 
tutkia sähkövirtoja, joita muodostuu hermokudoksissa ja aivo- 
aineessa, jne., mutta ajatusta ei voida missään eikä koskaan 
nähdä kaikkein täydellisimmälläkään mikroskoopilla, ei punnita 
eikä mitata. Tajunnalla, ajatuksella ei ole fyysisiä ominaisuuk
sia, jollaisia on aineellisilla kappaleilla. Mutta siitä ei suinkaan 
seuraa, että se kuuluisi johonkin aineellisesta maailmasta peri
aatteessa poikkeavaan yliluonnolliseen maailmaan ja olisi 
materiasta riippumaton. Siitä ei myöskään seuraa, että tajuntaa 
ei yleensä voitaisi tutkia tiukan tieteellisin, objektiivisin mene- 
telmin.
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Vaikka emme aistimillamme välittömästi aisti toisten ihmis
ten tajuntaa sellaisenaan, niin kuitenkin aistimme ihmisten 
reaaliset teot, heidän käytöksensä ja puheen, jolla ihmisten 
ajatukset ilmaistaan. Ihmisen määrätietoisessa toiminnassa, 
hänen ja ympäristön välisten suhteiden ja yhteyksien luonteessa 
tulee ilmi hänelle ominainen tajunta ja hänen erikoisuutensa. 
Ei suotta sanota, että ihmisen tuntemiseksi on tarkkailtava 
hänen tekojaan. Ihmisen käytännöllisen toiminnan, hänen ja 
yhteiskunnallisen ympäristön sekä luonnon välillä vallitsevien 
suhteiden ja yhteyksien huolellinen tarkastelu (ja kaikki ne 
ovat objektiivisesti tutkittavissa) antaa ihmisen tajunnan tutki
mukselle mitta amattomasti enemmän kuin hänen itsehavaintonsa 
siitä, mitä hänen tajunnassaan tapahtuu. Oman tajuntamme 
ilmiöiden oikein järjestetty itsetarkkailu antaa paljon arvokasta 
aineistoa psykologiselle tutkimukselle, eikä tätä menetelmää pidä 
aliarvioida. Mutta tajuntaa, psyykkistä toimintaa tutkiva tiede 
on saavuttanut erikoisesti varteenotettavia tuloksia nimenomaan 
siitä lähtien, kun se löysi objektiiviset tajunnan tutkimusmetodit. 
Tiede on kiitollisuudenvelassa tässä suhteessa erittäin merkittä
vistä saavutuksista venäläisille tiedemiehille I. M. Setsenoville 
ja I. P. Pavloville, jotka loivat luonnontieteelliseen tutkimus
tapaan perustuvan johdonmukaisen teorian ihmisen ja eläinten 
korkeimmasta hermotoiminnasta.

Sielunelämä on aineellisen aivotoiminnan tulosta. Tämän 
osoittaa ennen muuta se tosiasia, että psyykkisiä ilmiöitä esiin
tyy vain hermoston omaavilla, normaalisti toimivilla eliöillä. 
Lisäksi kaikkein mutkikkaimmat psyykkisten prosessien lajit 
(mm. looginen abstraktinen ajattelu), jotka sisäisessä erotta
mattomassa yhteydessään ja keskinäisessä riippuvaisuudessaan 
muodostavat sen, mitä nimitämme tajunnaksi, ovat sidottuja 
erittäin korkeasti järjestyneen hermoston ja sen ylimmän osan, 
aivojen olemassaoloon. Mitä alempana eläimet ovat kehityksen 
portailla ja mitä yksinkertaisemmin niiden hermosto on järjes
tynyt, sitä alkeellisempia ovat psyykkiset ilmiöt. Vailla keskus
hermostoa olevilla kaikkein yksinkertaisimmin a olioilla ei ole 
psyykkisiä ilmiöitä.

Tajunnan riippuvaisuus tietyllä tavalla järjestyneestä mate
riasta käy helposti ilmi niissä tapauksissa, jolloin normaali 
aivotoiminta häiriytyy jonkin vamman tai sairauden seurauk
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sena. Jos ihmisen isojen aivojen puoliskot vahingoittuvat, niin 
hänen sielunelämänsä, tajuntansa joutuu joko kokonaan tai osit
tain epäjärjestykseen; aivovammojen tai aivosairauden paran
taminen johtaa normaalisti toimivan tajunnan palautumiseen. 
Tajunnan riippuvaisuus aivojen tilasta näkyy jo sellaisista 
tunnetuista tosiasioista kuin ihmisten nukuttamisesta ja aisti
harhojen aiheuttamisesta heissä erilaisten huumausaineiden 
avulla.

Ihmisen tajunnalle on ratkaiseva merkitys isojen aivojen kuorikerroksella. 
Se on tavattoman monimutkainen aineellinen rakennelma, jonka eri osat ovat 
sekä ominaisuuksiltaan että rakenteeltaan erilaisia. Aivokuori on jaettavissa 
useihin keskuksiin, kuten näkökeskukseen, kuulokeskukseen, liikekeskukseen jne. 
Kullekin niistä on luonteenomaista erityinen mikroskooppinen rakenne — solu
jen muoto, solukerrosten sijainti — ja  määrätty tehtävä koko aivokuoren toi
minnassa. Mutta näiden keskusten rakenteessa on samalla myös yhteisiä 
piirteitä; aivot muodostavat yhtenäisen kokonaisuuden. Aivokuoren keskukset 
ovat sinne johtavien näkö-, kuulo-, liike- ja muiden analysaattoreiden1 päät
teitä. Analysaattoreiden aivokuoressa olevat osat (analysaattoreiden ytimet) 
eivät ole toisistaan erotettuja joillakin jyrkillä rajoilla; ne ulottuvat toistensa 
alueille ja kytkeytyvät toisiinsa erityisin hermosolurakentein. Analysaattorei
den kuoriosat suorittavat ylimpiä tehtäviä, aivoihin tulevien ärsytysten analyy
sin ja  synteesin. Ne aivokuoren osat, jotka ovat hajautuneet varsinaisten 
analysaattoreiden lomiin, ovat myös reseptoreita ja voivat suorittaa eräitä 
samantyyppisiä tehtäviä — kuitenkin vain paljon alkeellisempia — kuin itse 
aivokuoren analysaattoritkin. Tämän johdosta jonkin analysaattorin kuoriosan 
toiminnan häiriytyminen (leikkauksesta, vammasta jne.) tekee mahdottomaksi 
kyseiselle aivolohkolle ominaisten korkeimpien toimintojen suorittamisen, mutta 
hajautuneet analysaattoreiden osat kykenevät vielä suoriutumaan samoihin 
reseptoreihin liittyvistä alkeellisista tehtävistä. Pavlov osoitti tämän seuraavilla 
kokeilla: koira, jolta puuttuivat aivopuoliskoista takaraivolohkot (ts. näkö
aistimusten ja niiden korkeimman analyysin ja synteesin alueet), ei kyennyt 
erottamaan esineitä toisistaan, mutta erotti valaistuksen aste-eroja ja yksin
kertaisia muotoja; ohimolohkoja (ts. kuuloaistimusten ja niiden korkeimman 
analyysin ja  synteesin alueita) vailla oleva koira ei erottanut kutsumanimen 
kaltaisia monimutkaisia ääniä, mutta erotti yksityisiä ääniä ja  niiden sävyjä. 
Pavlov piti tätä ratkaisevana todistuksena aivokuoren rakenteen ensiarvoisesta 
merkityksestä korkeimman hermotoiminnan prosesseissa. Nojautuen huolelli
siin kokeellisiin tutkimuksiin Pavlov osoitti, että aiheuttamalla sairauden eläi
men aivokuoren jossain osassa, säilyttäen muut osat terveinä, voidaan eläi
messä saada aikaan tietynlainen hermotoiminnan häiriö.

1 Analysaattorit ovat monimutkaisia hermokoneistoja, joihin mainittujen 
aivokuoressa olevien osien lisäksi kuuluvat vielä vastaanottolaitteet eli resep
torit (aistinhermosyiden pääterakenteet, jotka vastaanottavat ärsytyksiä ja 
muuntavat ne hermokiihotuksiksi) ja johtimet, jotka siirtävät kiihotukset 
reseptoreista aivokuoreen.
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Korostaen erittäin tärkeänä tosiasiana korkeimpien hermoprosessien dyna
miikan ja aivorakenteen yksityiskohtien välistä vastaavuutta Pavlov piti 
korkeinta hermotoimintaa koskevan opin eräänä perustavana periaatteena 
..dynamiikan määräytymistä rakenteen mukaan”. Täten hän samalla kehitti 
dialektisen materialismin ajatusta sielunelämästä erityisellä tavalla järjesty
neen materian ominaisuutena, sielunelämästä aivojen toimintana.

Aivokuori ei ole yksinkertaisesti toinen toistensa rinnalla sijaitsevien ja 
vain ulkonaisesti toisiinsa liittyvien erillisten rakennelmien koostuma. Pavlov 
korosti niiden välillä vallitsevaa orgaanista yhteyttä, ykseyttä. Pavlov kirjoitti: 
„Jos yhdeltä näkökannalta isojen aivojen puoliskojen kuorikerrosta voidaan 
tarkastella mosaiikkina, joka koostuu kunakin hetkenä määrättyä fysiologista 
tehtävää suorittavista lukemattomista yksityisistä pisteistä, niin toisaalta 
meillä on siinä mutkikas dynaaminen järjestelmä, joka jatkuvasti pyrkii 
kokonaistumiseen (integroitumiseen) ja  yhdistyneen toiminnan stereotyyppi
syyteen.” 1 Tämä dialektinen käsitys kokonaisen ja  osien elimellisestä yhtey
destä aivokuoren työskentelyssä on eräs Pavlovin opin tärkeimpiä luonteen
omaisia piirteitä. Täten hän voitti kaksi virheellistä äärimmäisyyttä suhtautu
misessa aivotoimintaan, toisaalta ns. lokalistisen suuntauksen, jonka 
kannattajat tekevät eri aivolohkojen toiminnan erikoistumisesta absoluutin 
ottamatta huomioon aivojen ykseyttä, ja toisaalta suuntauksen, joka jättää 
aivokuoren yksityisten rakenteellisten osien merkityksen täysin vaille huomiota 
ja näkee vain ykseyden.

Siis tajunta on aivojen tuote, korkeasti järjestyneen materian 
tuote, aivojen toiminto; aivot taas ovat tajunnan elin, ajattelun 
elin.

Nimittäessämme tajuntaa materian tuotteeksi emme tarkoita, 
että materian synnyttämä ja siitä riippuvainen tajunta olisi 
sille jotain ulkoista, sen rinnalla olevaa, siten kuin esimerkiksi 
omenapuun oksalla oleva omena, joka on omenapuun synnyt
tämä ja siitä riippuvainen. Ajatelevissa aivoissa tapahtuvat 
fysiologiset prosessit ja ajattelu, tajunta eivät ole kaksi rinnak
kaista tapahtumaa, vaan yksi yhtenäinen prosessi, jonka sisäi
senä tilana on juuri tajunta. Lenin korosti, että »tajunta on 
materian sisäinen olotila...” 2 Tajuntaa ei siis millään tavoin saa 
erottaa ajattelevasta materiasta.

On myös väärin pitää ajatusta, tajuntaa materiana, jonain 
aineellisena (tämän virheen tekevät vulgäärimaterialistit). Jos 
pitäisimme tajuntaa materiana, niin se »tekisi merkitykset
tömäksi materian ja hengen, materialismin ja idealismin tieto- 
opillisen vastakkain asettamisen” (Lenin). Tieto-opillisten tutki- * *

1 H. n . riaeAOB, riojiHoe coöpamie TpyaoB, t. IV, M.—Jl., 1947, crp. 195.
* V. f. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 76.
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musten puitteissa tällainen tajunnan ja materian vastakkain 
asettelu on välttämätöntä. Mutta «olisi suuri virhe, jos näiden 
rajojen ulkopuolella käsiteltäisiin materian ja hengen, fyysilli- 
sen ja psyykillisen vastakohtaisuutta ehdottomana vastakohtai
suutena” * *.

Materian ja tajunnan vastakkain asettelu tieto-opin puit
teissa on absoluuttinen s.iinä mielessä, että se on ehdotonta 
ensisijaisen ja toissijaisen vastakkain asettelua, ikuisesti ole
massaolevan ja vasta luonnon kehityksen määrätyssä vaiheessa 
syntyvän vastakkain asettelua. Mutta materian ja tajunnan 
vastakkain -asettelu on suhteellista siinä mielessä, että tajuntaa 
ei voida mitenkään erottaa ajatelevasta materiasta ja asettaa 
sen vastakohdaksi jonain erikoisena ja itsenäisenä. Tajunta ei 
ole jotain vierasta luonnolle, vaan sen yhtä luonnollinen tuote 
kuin itse tajunnan omaavat aineelliset objektitkin.

Nykyajan tiede, joka on saavuttanut merkittäviä tuloksia 
aivotoiminnan tiedostamisessa, psyykkisten ilmiöiden, tajunnan 
prosessien tutkimisessa, ei aseta tehtäväkseen vain näiden 
ilmiöiden selittämistä, vaan myös niiden hallitsemisen, niiden 
ohjaamisen. Pavlov kirjoitti: «Voidaan olla varmoja, että sillä 
tiellä, jolle täsmällinen eläinten aivoja tutkiva fysiologia on 
astunut, tiedettä odottavat sellaiset hämmästyttävät keksinnöt 
ja niiden mukana niin tavaton valta korkeimpaan hermojärjes
telmään, että ne eivät jää jälkeen muista luonnontieteen saa
vutuksista.” 2

Niin ilmeisiä kuin luonnontieteen toteamukset ovatkin, idea- 
listifilosofit pyrkivät kiistämään sen, että tajunta on määrä
tyllä tavalla järjestyneen materian ominaisuus, sen toiminto, sen 
tuote, että ihminen ajattelee aivoillaan. Niinpä F. Paulsen3 on 
uskotellut, että on järjetöntä sanoa ajattelun tapahtuvan 
aivoissa; hänen mielestään voitaisiin yhtä hyvin väittää ajatus
ten sijaitsevan vatsassa tai Kuussa. Tämä «vastaväite” materia
lismille on siinä määrin järjetön, että eräs mielitautilääkäri 
totesi kuulleensa vain mielisairailta ja vähäjärkisiltä heidän 
sielunsa joutuneen vatsaan tai Kuuhun.

1 V. /. Lenin, Teokset, 14. osa, ss. 240, 241.
* M. TI. IJobaob, riojiHoe coöpaHHe coiHHeHHÖ, t. III, kh. I, H3fl. AnaÄeMHH 

HayK CCCP, M.—Jl., 1951, crp. 289.
* Paulsen, Einleitung in die Philosophie, 1924, S. 150.
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Subjektiivinen idealisti Avenarius, jonka filosofisia katso
muksia Lenin arvosteli perusteellisesti teoksessaan »Materia- 
lismi ja empiriokritisismi”, kielsi jyrkästi sellaisen väittämän, 
että ajatus ja aistimus ovat aivojen toimintaa, niiden ominai
suutta. Avenarius pyrki perustelemaan näkökantaansa vetoa-, 
maila siihen, että kukaan ei ole välittömästi nähnyt, kuinka 
aistimukset syntyvät aivoissa. Hänen käsityksensä mukaan ais
timukset ovat aina olemassa, vaikka emme aina tajua niitä; kun 
tapahtuu aineellisen liikkeen (ärsytyksen) siirtyminen olioon, 
jota pidämme aistivana, niin samaan aikaan, mutta ei muka siitä 
johtuen, jo aikaisemmin olemassaolleet aistimukset »vapautu- 
vat” ja tulevat tajutuiksi. Aistimukset ja ajatus eivät Avenariuk- 
sen mukaan ole aivojen toimintaa, tuotetta.

Yhtykäämme hetkeksi Avenariukseen ja olettakaamme, että 
aivoprosessit eivät synnytä aistimuksia, vaan ainoastaan jollain 
tavoin »vapauttavat” ne. Silloin meidän on tultava siihen johto
päätökseen, että esimerkiksi kivun aistimus, jonka tänään koin 
haavoittaessani sormea veitsellä, olikin minulla jo eilen, ennen 
haavoittumista, ja että aistimus ruusun tuoksusta, jota vasta 
huomenna tulen tuntemaan, onkin jo minulla, mutta en ole sitä 
vielä tajunnut jne.

Voidaanko olla samaa mieltä Avenariuksen kanssa rikko
matta samalla tieteellisen, loogisen ajattelun kaikkein alkeelli- 
simpia sääntöjä? Ei tietenkään. Kuka tahansa havaitsee kirjai- 

' mellisesti joka askeleellaan sen ilmeisen tosiasian, että aineelli
sen ulkomaailman vaikutus hänen aistinelimiinsä synnyttää 
hänen aistimuksensa. Vain sen ansiosta hänen on mahdollista 
suunnistautua oikein ulkomaailman ilmiöiden keskellä, voittaa 
edessä olevat esteet, karttaa olemassaololleen ja toiminnalleen 
epäsuotuisia ehtoja ja löytää suotuisia. Avenarius ja hänen 
kannattajansa palauttavat meidät Platonin teoriaan sielun 
ihannemuistoista, jotka sille ovat jääneet „ideain valtakun
nasta”.

Avenarius moitti luonnontutkijoita, jotka pitävät ajattelua 
ja aistimuksia aivotoimintoina, siitä, että nämä suorittavat 
luvattoman »introjektion”, ts. sijoittavat aivoihin ajatukset ja 
aistimukset, joita siellä ei ole. Hän väitti, että siten tapahtuu 
»luonnollisesta maailmankäsityksestä” poikkeaminen, joka joh
taa idealismiin. Avenarius julisti olevansa idealismin vastustaja
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sillä perusteella, että tunnusti sekä „minän” että ympäristön 
yhtäläisen reaalisuuden. Mutta todellisuudessa Avenarius tais
teli todella »luonnollista maailmankäsitystä”, ts. materialismia 
vastaan ja puolusti idealismia, koska „minä” ja ympäristö olivat 
hänellä itse asiassa vain aistimuskomplekseja. Loppujen lopuksi 
Avenarius ei todistanut, vaan yksinkertaisesti vain postuloi sen, 
minkä hän olisi tahtonut todistaa, nimittäin, että aistimukset 
ovat muka olemassa ilman ajattelevaa materiaa, ilman aivoja. 
V. I. Lenin huomautti: »Koska emme vielä tunne kaikkia aisti
muksen ja määrätyllä tavalla järjestyneen materian välillä ole
van joka hetki havaitsemamme yhteyden ehtoja, niin myöntä
käämme olevaiseksi ainoastaan aistimus,— siinä on Avenariuk- 
sen sofismi.” 1

Eräät nykyajan idealistit »eivät kiellä” sitä, että tajunta on 
yhteydessä aivoihin. Mutta tämän yhteyden he ymmärtävät 
siten, että aivot ovat vain tajunnan esiintulon »instrumentti”, 
välikappale, itse tajunnan he taas otaksuvat aivoista riippumat
tomaksi. On helppo nähdä, että tämä on vain toisin muotoiftu 
Avenariuksen virheellinen teoria.

Subjektiivinen idealisti E. Mach tarkasteli kysymystä tajun
nan ja aivojen yhteydestä toisin kuin Avenarius. Välttyäkseen 
avoimesta ristiriidasta niiden luonnontieteellisten toteamusten 
kanssa, jotka ovat todistuksena tajunnan, aistimusten erotta
mattomasta yhteydestä aivojen ja hermoston aineellisiin proses
seihin, E. Mach pyrki sopeuttamaan nämä tosiasiat filosofiseen 
oppiinsa, jonka mukaan oliot ovat aistimuskomplekseja. Mutta, 
kuten Lenin osoitti, tämäkin yritys johti surkuteltaviin tuloksiin. 
Koska aivot ovat kappale, se merkitsee Machin mukaan sitä, että 
ne ovat aistimuskompleksi. Mutta aivot kuuluvat minulle, ja 
minä olen myös aistimuskompleksi; kun siis aistimme jotain, on 
meidän sanottava: eräs aistimuskompleksi (»minä”) aistii toisen 
aistimuskompleksin (aivojen) avulla kolmannen aistimuskomp- 
leksin! Niin sekava kuin tämä »aistimuskompleksien” vyyhti 
onkin, voimme selviytyä siitä aloittamalla lähtökohdasta. On 
helppo todeta Machin teorian täydellinen virheellisyys ja eklekti- 
syys: aluksi hän julistaa, että kaikki on aistimuksia, mutta sitten 
tosiasiallisesti myöntää vastakkaisia katsomuksia, joiden *

* V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 40.
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mukaan aistimukset ovat yhteydessä ulkomaailman ja  organis
min välisiin aineellisen liikunnan vaihtoprosesseihin.

Niin sanotut psykomorfologiset teoriat kieltävät omalaatui
sella tavalla ajatuksen tajunnasta aivotoimintana. Päältä kat
soen noiden teorioiden kannattajat näyttävät olevan oikeassa 
asettaessaan tehtäväksi löytää aivoista ne kohdat, joissa psyyk
kiset prosessit syntyvät. Mutta itse asiassa heidän katsomuk
sensa ovat ristiriidassa nykyajan luonnontieteen toteamusten 
kanssa ja filosofisesti kestämättömiä. Tämän eräiden nykyajan 
ulkomaalaisten neurologien ja fysiologien tukeman suunnan 
kannattajat menevät niin pitkälle, että väittävät jokaista aivojen 
kohtaa vastaavan oman erikoisen, ehdottomasti muista erillisen 
psyykkisen toiminnon: yhdessä niistä muka sijaitsee ..lukujen 
tunnistamisen” keskus, toisessa ..lausetajun” keskus, kolman
nessa ..kirjainten tunnistamisen” keskus, neljännessä ..elollisten 
olioiden kuvien” muodostumiskeskus, viidennessä ..elottomien 
esineiden tunnistamisen” keskus, kuudennessa persoonallisen 
..minän” keskus, seitsemännessä uskonnollisen ..minän” keskus 
jne. loputtomiin. Vaikka nämä psyykkiset toiminnot rinnastetaan- 
kin määrättyjen aivonosien kanssa, niin psykomorfologisten teo
riain kannattajat kieltävät itse asiassa tajunnan ja aivojen väli
sen sisäisen yhteyden, irrottavat tajunnan aivoista. Jakaessaan 
aivot itsenäisiin, toisistaan ja ulkoisista vaikutuksista eristettyi
hin osiin, näiden teoriain kannattajat ovat menettäneet kaiken 
mahdollisuuden ymmärtää, miten sitten aivot voivat suorittaa 
yhtenäistä synteesitoimintaa. Siksi he päätyvät käsitykseen, että 
psyykkiset toiminnot ovat täysin itsenäisiä, vain ajallisesti ja 
paikallisesti aivokuoren fysiologisen toiminnan kanssa yhteen- 
sattuvia, ja tapahtuvat omien erikoisten lakiensa mukaan, joilla 
ei ole mitään yhteistä aivotoiminnan lakien kanssa. Tosiasiassa 
nämä katsomukset eivät ole muuta kuin sen tieteen aikoja sitten 
hylkäämän dualismin, psykofyysisen paralleeliopin henkiin 
herättämistä, jonka mukaan maailma käsittää kaksi toisistaan 
täysin riippumattomien fyysisten ja psyykkisten prosessien sar
jaa, jotka tapahtuvat kahdessa periaatteellisesti erilaisessa 
substanssissa (aineellisessa ja henkisessä) ikään kuin rinnak
kain.

Tähän samaan päätyvät myös sen käsityksen puoltajat, että 
aivot ovat diff^rentioitumatonta ja rakennetta vailla olevaa mas
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saa. Näkemättä analysaattoreiden toiminnan lähteitä ulkomaail
man vaikutuksissa ja ulkoisten aineellisten vaikuttajien erilai
suuden aiheuttamaa erikoislaatuisuutta niiden työssä he pyrki
vät selittämään tajunnan jonkinlaisen yhtenäisen, koko aivoille 
levinneen ja aineelliselle perustalleen vastakkaisen ..aivojen 
aktiivisuuden”, ..spontaanisen aivoenergian” tulokseksi. Näin 
siis hekin joutuvat psykofyysisen paralleeliopin näkökannalle.

I. P. Pavlovin työt ja monien muiden tiedemiesten tutkimuk
set korkeimmasta hermotoiminnasta ovat täydellisesti kumon
neet kaikki nuo dualistiset teoriat. Kaikki vastaväitteet sitä 
luonnontieteiden todistamaa materialismin perustavaa lähtökoh
taa vastaan, että tajunta on korkeasti järjestyneen materian 
ominaisuus, ovat turhia — eivätkä ne muuta voi ollakaan! — 
sillä ne ovat itse perusteiltaan ristiriidassa tarkoin tieteellisesti 
todistettujen tosiasioiden kanssa.

Tästä esimerkistä näkyy, miten tärkeää on oikeiden johto
päätösten tekemiseksi tarkastella tutkittavaa ilmiötä monipuoli
sesti, dialektisesti, ja millaisiin vakaviin virheisiin johtaa yksi
puolinen, metafyysillinen tarkastelutapa.

2. Tajunta on aineellisen maailman heijastusta

Tajunta on siis aivotoiminnan tuotetta. Mutta se syntyy ja 
muotoutuu aivoissa vain sen aineellisen yhteyden ansiosta, joka 
aivoilla on ulkomaailmaan. Aivot ovat yhteydessä ulkomaail
maan perifeeristen aistinelinten kautta: silmän, korvan, nenän 
limakalvon, kielen nystyjen, ihon hermopäiden yms. välityksellä.

Aistimukset syntyvät aivoissa vain silloin, kun joidenkin 
aineellisten tekijöiden ärsyttämänä aistinelimissä syntynyt 
hermokiihotus saapuu aivoihin. Niinpä kuuloaistimukset synty
vät ääniaaltojen vaikuttaessa kuuloelimeen; hajuaistimukset 
syntyvät ainehiukkasten vaikuttaessa nenäontelon hajulokerossa 
sijaitseviin hajusoluihin jne.

Aistimusten lähteenä on siis ulkomaailma, materia, aineelli
nen ympäristö, ilmiöt ja oliot, jotka sen muodostavat.

Aistimukset muodostavat sen perustan, jolle kaikki tajunnan 
ilmiöt rakentuvat. Ilman aistimuksia ei ole tajuntaa. Vain 
aistimusten kautta tajunta hankkii kaiken sisältönsä, kaiken
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rikkautensa. Mitä laajempi ja monipuolisempi on tajunnan 
yhteys ympäröivään aineelliseen maailmaan, sitä sisältörik- 
kaampi se on.

Tunnetaan tapauksia, jolloin ihmiset ovat synnynnäisesti samalla kertaa 
sekä sokeita, kuuroja että mykkiä. Jollei näitä ihmisiä auteta erityisin toimen
pitein, heidän olemassaolonsa jää pääasiassa vain puhtaasti fysiologisiksi toi
minnoiksi ja  heidän tajuntansa osoittautuu varsin köyhäksi. Kun lääkärinavun 
turvin onnistutaan palauttamaan vaikkapa vain eräitä menetetyistä aistin- 
elimistä, niin ihmisen tajunta laajenee ja  rikastuu, tällaisista ihmisistä tulee 
täysarvoisia yhteiskunnan jäseniä, jotka kykenevät aktiiviseen ja luovaan elä
mään. Jos aivot eivät yleensä saisi aistinelinten välityksellä yhteyksiä ulko
maailmaan, niin niissä ei voisi syntyä aistimuksia, ja se taas merkitsisi, että 
ihmisellä ei olisi tajuntaa. I. M. Setsenov kirjoitti: „Kun ihminen kovasti, 
fyysillisesti uuvuttuaan vaipuu sikeään uneen, niin sellaisen ihmisen psyykki
nen toiminta laskee yhtäältä nollaan, siinä tilassa ihminen ei näe unia, toi
saalta hänessä on erikoista tavattoman voimakas tunnottomuus ulkoisten 
ärsytysten suhteen, häntä ei herätä valo, ei voimakas ääni, ei edes kipu. 
Tunnottomuutta ulkoisiin ärsytyksiin yhdessä psyykkisen toiminnan häviämisen 
kanssa tavataan myös alkoholin ja kloroformin aiheuttamissa päihtymistiloissa 
sekä pyörtymistiloissa. Ihmiset tietävät tämän eikä kukaan epäile molempien 
tapahtumien keskinäistä syy-yhteyttä. Ero tätä asiaa koskevissa katsantokan
noissa on vain siinä, että yhdet pitävät tajunnan menetystä tunnottomuuden 
syynä ja toiset päinvastoin. Mutta horjuntaa näiden näkökantojen välillä et 
voi olla. Kun ammutte lähellä sikeästi nukkuvan ihmisen korvia yhdellä, 
kahdella, kolmella, sadalla jne. tykillä, hän herää ja  psyykkinen toiminta 
ilmaantuu siinä silmänräpäyksessä; mutta jos häneltä puuttuisi kuulo, niin 
silloin teoreettisesti katsoen saisi ampua vaikkapa miljoonalla tykillä mutta 
tajuntaa ei tulisi. Ellei olisi näkökykyä, tulos olisi sama käytettäisiinpä kuinka 
voimakkaita valokiihottajia tahansa; ellei ihossa olisi tuntoa, jäisi kaikkein 
kauheinkin kipu vaille seurauksia. Sanalla sanoen, sikeästi nukkuva ihminen, 
jolta puuttuvat tuntohermot, jatkaisi sikeää untaan kuolemaansa saakka.

Sanokoot nyt, että psyykkinen toiminta ja sen ilmaus, lihasten liike, on 
mahdollinen vaikkapa vain silmänräpäyksen ajan ilman ulkoista aistillista 
ärsytystä.” 1

Jonkin määrätyn esineen yksi ja sama ominaisuus samoissa 
olosuhteissa synnyttää aivoissamme myös saman aistimuksen. 
Ei käy siten, että samoissa olosuhteissa yksi ja sama biljardi- 
pallo esimerkiksi aiheuttaisi meissä yhdellä hetkellä valkoisen

1 H. M. CeneHoe, H3öpaHHbie (pnaoco^CKHe h ncHxojiorimecKHe npoH3Be- 
AeHHH, rocno/iHTH3ÄaT, 1947, CTp. 178.

Tiedemies S. P. Botkinin klinikalla oli hoidettavana näköä ja kuuloa 
vailla oleva potilas, joka oli menettänyt ihon tuntokyvyn koko ruumiistaan, 
paitsi toista kättä. Tämä potilas oli tavallisesti unitilassa. Hän heräsi vain 
silloin, kun kosketettiin sitä kättä, jossa tuntokyky oli säilynyt.
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värin aistimuksen, mutta toisella hetkellä mustan, sitten vihreän 
tai sinisen, sen jälkeen uudelleen valkoisen jne.; tai että se nyt 
aistittaisiin sileänä, mutta myöhemmin tuntuisi karhealta; tai 
että se aluksi synnyttäisi aistimuksen kovasta, mutta hetkistä 
myöhemmin pehmeästä jne. Aineellisten objektien ominaisuudet 
eivät herätä meissä joitakin satunnaisia, sekasortoisesti vaihte-, 
leviä aistimuksia, vaan täysin määrättyjä, sellaisia, jotka vas-, 
taavat niiden objektiivista luonnetta. Jos aistimme jonkin aineen 
hajun, niin se merkitsee, että kyseisellä aineella on ominaisuus 
levittää ympäröivään tilaan pieniä hiukkasiaan, jotka eroavat 
eräiltä fysikaalis-kemiallisilta ominaisuuksiltaan hajuttomien 
aineiden hiukkasista. Haju on objektiivinen ominaisuus. Ilmassa 
olevat hajuavan aineen hiukkaset voidaan todeta paitsi haju
aistilla, myös fysikaalisin ja kemiallisin menetelmin.

Juuri siksi, että aineellisten objektien tietyt ominaisuudet 
saavat meissä aikaan tiettyjä aistimuksia, meillä on mahdol
lisuus erottaa nämä ominaisuudet toisistaan. Kappaleiden 
samanlaiset ominaisuudet, joissa on vain aste- eli intensiteetti- 
eroja (korkeampi tai alhaisempi lämpötila, suurempi tai pie-. 
nempi paino jne.), aiheuttavat yleensä samantyyppisiä aistimuk
sia, jotka kuitenkin eroavat toisistaan näiden ominaisuuksien 
intensiteettiin liittyviltä erikoispiirteiltään. Aineellisten objektien 
aiheuttamien aistimusten yhtäläisyydessä ja eroavuudessa hei
jastuu näille objekteille kuuluvien ominaisuuksien yhtäläisyys 
ja erilaisuus.

Aineelliset objektit eivät omaa vain yhtä, vaan monia ominai
suuksia: muodon, painon, värin, tuoksun, kovuuden tai pehmey
den, sileyden tai karheuden jne. Aistinelimemme välittävät, 
samanaikaisesti aivoihimme monenlaisia vaikutteita, joiden läh
teinä ovat nämä ominaisuudet. Tältä pohjalta aivoissa muodos
tuu ehyt ja yhtenäinen havainto esineistä. Havainto on sen 
aiheuttaneen esineen ominaisuuksien keskinäistä yhteyttä vas
taavasti toisiinsa yhteydessä olevien aistimusten kokonaisuus. 
Kutakin aineellista objektia vastaa määrätty subjektin havainto 
siitä. Havainnon erikoisuuksissa heijastuu aineellisten objektien 
erikoisuus, niiden yhtäläisyys ja eroavuus.

Aistimukset ja havainnot eivät vastaa ulkoisia kohteita siten 
kuin sovinnaiset merkit tai tunnukset vastaavat niillä merkittyjä 
olioita, vaan siten kuin esineen kopio vastaa itse esinettä.
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Aistimukset ja havainnot ovat aineellisten objektien heijastumia, 
jäljennöksiä, kuvia. Tämä väittämä on eräs dialektis-materialis- 
tisen tieto-opin kulmakiviä. Luonnontiede on antanut kiistatto
mia todisteita sen paikkansapitävyydestä.

SetSenov teki paljon sen väittämän perustelemisen hyväksi, että aistimuk
set ovat ulkomaailman esineiden oikeita heijastumia, kuvia, jäljennöksiä. 
Setäenovin antamaa todistustapaa käyttäen vakuutumme siitä, että näköaisti
mukset todella antavat oikeat kuvat niistä kohteista, joita katselemme.

Kun silmä on suunnattu johonkin ulkoiseen kohteeseen, muodostuu silmän
pohjaan, verkkokalvolle tämän kohteen kuva. Kuvan saa optiikan lakien 
mukaan aikaan mykiö, joka on muodoltaan kaksoiskupera linssi. Mutta tämä 
fysikaalinen kuva ei vielä ole se näkökuva, joka on tajunnassa; se on vain 
vällrengas ulkoisen kappaleen ja tajunnassa olevan kuvan välillä, emmekä 
me tiedä, muuntaako tajunta verkkokalvolla olevaa kuvaa luodessaan omaa 
näkökuvaa. Meillä on siis tässä kolmen toisiinsa sidotun jäsenen muodostama 
rivi: 1) ulkoinen kohde, 2) kuvastus verkkokalvolla, 3) kuva tajunnassa. Meitä 
kiinnostaa kysymys, onko tajunnassa oleva kuva (3) ulkoisen kohteen (1) kal
tainen. Kysymyksen pulmallisuus on siinä, että emme tiedä, millainen on esine 
sinänsä, tajunnassamme olevan kuvansa ulkopuolella; meille on välittömästi 
annettu vain tämä kuva. Saadaksemme vastauksen tähän kysymykseen meidän 
on käytettävä kiertotietä.

Ottakaamme tavallinen kaksoiskupera linssi. Sen avulla muodostamme 
kankaalle kuvan siitä kappaleesta, jota tarkastelemme. Kankaalle heijastunut 
kuva ja ulkoinen esine ovat toistensa kaltaisia. Tämän yhtäläisyyden varmis: 
tavat optiikan lait. Sitä paitsi vakuutumme niiden samankaltaisuudesta välit
tömästi vertaamalla niitä keskenään: sekä heijastuskuva kankaalla että tarkas
telemamme esine ovat silmillemme ulkoisia kohteita samassa mitassa; molem
mista saatujen aistimusten yhtäläisyydestä voimme oikeutetusti päätellä niiden 
olevan keskenään samankaltaisia. Koska silmän mykiö toimii kuten tavallinen 
linssi (se voidaan osoittaa kokeilla), niin sen verkkokalvolle synnyttämän 
kuvan täytyy olla ulkoisen esineen kaltainen. Tarkastellessamme kankaalla 
olevaa kuvaa näemme tosiasiallisesti sen saman, mitä on verkkokalvolla, sillä 
samanlaiset fysikaaliset prosessit saavat nämä molemmat kuvat aikaan. Mutta 
kun suuntaamme silmämme ulkoiseen kohteeseen, ovat aivomme tekemisissä 
tajunnassa olevan kuvan kanssa. Siis katsellessamme kankaalla olevaa kuvaa 
ja  ulkoista esinettä me itse asiassa vertaamme verkkokalvon kuvaa tajunnan 
kuvaan. Mihin johtaa tämä vertailu? I. M. SetSenov tekee yhteenvedon tulok
sista seuraavasti: ..Verkkokalvolle kuvastuvan kolmion, ympyrän, puolikuun, 
ikkunan puitteen jne. aistii tajunta kolmiona, ympyränä, puolikuuna jne. 
Verkkokalvolla oleva epäselvä kuva antaa epäselvän kuvan tajuntaankin. 
Liikkumaton piste näkyy liikkumattomana, lentävä lintu ilmenee liikkuvana; 
kuvan heikosti valaistut kohdat tiedostetaan varjostettuina, loistavat pisteet 
valaisevat jne. Lyhyesti sanoen, tajunta ei ole verkkokalvolla oleviin kuviin 
nähden sen epäluotettavampi peili kuin verkkokalvo silmän talttokykyisen väli
aineen kanssa ulkoiseen esineeseen nähden. Mutta jos rivin ensimmäinen jäsen
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on toisen kanssa yhtäläinen ja toinen taas kolmannen kanssa, niin silloin 
myös kolmas on yhtäläinen ensimmäisen kanssa. Siis, tuntematon ulkoinen 
kohde eli esine sinänsä on yhtäläinen tajunnassa olevan optisen kuvansa 
kanssa. " 1

Näköaistimukset eivät anna oikeaa kuvaa vain jokaisesta 
yksityisestä esineestä, vaan myös aistittavista esineryhmistä. 
Sen tarkistamiseksi voidaan soveltaa samaa päättelyä kuin 
edellä pitäen vain koko ryhmää yhtenä monimutkaisena esi
neenä, joka koostuu erilaisista osista.

Mutta heijastaako silmä oikein esineiden keskinäisen sijain
nin avaruudessa? Myös tähän kysymykseen tiede vastaa myön
tävästi. Arvioidaksemme esineiden sijainnit avaruudessa ja nii
den etäisyydet meistä siirrämme silmiämme vuorotellen esi
neestä toiseen ja samalla käännämme enemmän tai vähemmän 
silmänakseleita kohti nenää; jos esine sijaitsee lähellä, silmät 
kääntyvät voimakkaammin, jos se on kauempana, ne kääntyvät 
vähemmän. Silmien suuntaa muuttavien lihasten supistumiseen 
liittyvä tunne tekee mahdolliseksi kiertokulman arvioimisen, ja 
juuri tähän on välittömässä yhteydessä sen aistiminen, miten 
etäällä esineet sijaitsevat meistä. Ihminen, joka luo katseensa 
ympäröivään maisemaan, suorittaa itse asiassa silmillään samat 
mittausopilliset operaatiot kuin kartoittajat, jotka tekevät kartta
kuvia maastosta. Aivan samoin kuin kartoittajien mittausopilli
set rakennelmat antavat luotettavan kuvan maaston esineiden 
keskinäisestä sijainnista, samoin siitä antavat myös näköaisti
mukset yleensä luotettavan kuvan. Tietysti kulmien arvioinnit 
tapahtuvat kulmamittareilla paljon tarkemmin kuin silmiä liikut
tavien lihasten avulla. Tästä johtuu, että silmämitalla saadun 
maisemakuvan tarkkuus on pienempi; erikoisen tuntuvaa se on 
hyvin kaukana olevia esineitä katsottaessa. Mutta yleensä 
ottaen silmä tässä suhteessa kuvastaa todellisuutta luotettavasti. 
Samoin voidaan osoittaa, että silmä kuvastaa jokseenkin oikein 
myös esineiden suhteelliset koot.

Yleisenä vahvistuksena sille, että näköaistimukset heijasta
vat oikein ulkomaailmaa, on seuraava tosiasia. Ihminen suoriu
tuu menestyksellisesti kaikista esteistä luottamalla silmiinsä 
liikkuessaan suurellakin nopeudella häntä ympäröivien esineiden

1 M. Af. Cenenoe, H36pamiue <j>Hjioco(J>CKHe h ncHxoJiorimecKHe npoH3Be. 
Reima, cTp. 333.
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keskellä, jotka ovat usein muodoltaan sangen monimutkaisia ja 
sijaitsevat sikin sokin hänen tiellään. Se on mahdollista vain 
sillä ehdolla, että silmät antavat luotettavan ja lisäksi varsin 
nopeasti muodostuvan kuvan ulkomaailman esineistä.

Myös muut aistimukset ovat ulkomaailman heijastumia, 
kuvia. Siksi voidaankin puhua ulkomaailman prosessien näkö- ja 
kuulo- ..valokuvista”. Kuuloaistimuksemme heijastavat luotetta
vasti kappaleiden äänivärähtelyjä. Sen, että todella näin on, 
voimme päätellä niiden fysikaalisten laitteiden osoituksista, 
jotka täsmällisesti rekisteröivät äänten liikkeitä kappaleissa. 
Kun kappale alkaa synnyttää ääniaaltoja, niin silloin syntyy 
myös ääniaistimus. Äänivärähtelyn lakatessa päättyy myös ääni- 
aistimus. Heti kun äänivärähtelyn voimakkuus, värähtelyluku 
ja kestoaika muuttuu, muuttuvat ääniaistimukset voimaltaan, 
sävelkorkeudeltaan ja kestoltaan. Aistitun äänen sointueroja 
vastaavat objektiiviset erot äänivärähtelyn luonteessa jne.

Aistimukselle (ja havainnolle) maailman heijastumisen muo
tona on luonteenomaista kaksi tärkeää erikoisuutta: 1) aistimus 
on aineellisen maailman välitöntä heijastumista (aistimuksen, 
tajunnan aineksen ja sen heijastaman objektiivisen todellisuu
den välillä ei ole mitään välirenkaita); 2) aistimus on konkreet
tisten aineellisten objektien määrättyjen ominaisuuksien heijas
tumista: ei värin yleensä, vaan määrätyllä hetkellä määrätyissä 
olosuhteissa olevan määrätyn kappaleen värin heijastumista, ei 
painon yleensä, vaan määrätyllä hetkellä määrätyissä olosuh
teissa olevan määrätyn kappaleen painon heijastumista jne.

Ihminen ei ole vain biologinen, vaan myös yhteiskunnallinen 
olento. Ihmisen aistinelimet eivät ole vain biologisen, vaan myös 
yhteiskunnallisen kehityksen tulosta. Työtä tehdessään ja luon
toon vaikuttaessaan on ihminen muuttunut itse samaan aikaan 
ja samalla ovat muuttuneet hänen aistinelimensä. Kotkan silmä 
näkee kauemmas kuin varustamaton ihmissilmä, mutta kotka 
ei erota edes sadatta osaa siitä, mitä ihmisen silmä kykenee 
näkemään. Näkö kuten kuulo, tunto- ja hajuaistikin ovat ihmisen 
historiallisen kehityksen tulosta, tulosta hänen sopeutumisestaan 
olosuhteisiin, käytännöllisen toimintansa erikoisuuksiin. Aistinta- 
ja havaintokyky on ominaista kaikille ihmisille, mutta taide
maalari kykenee työkokemuksensa ansiosta erottamaan enem
män värivivahteita kuin muut ihmiset. Monien petojen korva
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kykenee tavoittamaan hädin tuskin huomattavissa olevan kahi
nan, mutta musikaalisesti kehittynyt ihminen voi kuulla paljon 
suuremman määrän ääniä kuin herkinkään eläimen korva, esi-, 
merkiksi koiran korva.

Ihminen ei havaitse maailmaa passiivisesti katsellen, ei elot
toman peilin tavoin, vaan aktiivisesti. Ihminen aistii ja havait
see ympäröivän maailman esineet ja ilmiöt työn prosessissa, 
uudistavassa yhteiskunnallisessa toiminnassa. Se tarjoaa hänelle 
mahdollisuuden tiedostaa syvemmin maailmaa. Ympäröivän 
maailman havaitsemisen prosessissa ovat mukana, paitsi aistin- 
elimet ja havaittavat objektit, myös koko ihmisen ja ihmiskun
nan kokoama historiallinen kokemus.

Me joudumme monien ympäristömme esineiden kanssa teke
misiin usein. Yksistä ja samoista esineistä moneen otteeseen tois
tuvasti saatujen havaintojen ansiosta aivomme on hankkinut 
kyvyn luoda täydellisiä kuvia esineistä, ei väin niiden välittö
mästi herättäessä koko yhdistelmän aistimuksia, joita ne yleensä 
voivat saada meissä aikaan, vaan myös silloin, kun ne tosi
asiassa synnyttävät vain muutamia näiden aistimusten ryh
mästä. Kun esimerkiksi näen tutun metallisen kynttilänjalan, 
niin en havaitse sitä vain tietyn ulkoisen muodon omaavana 
esineenä vaan esineenä, joka on myös kova, kylmä ja painava. 
Välittömästi tällä hetkellä kynttilänjalka ei saa minussa aikaan 
tuntoaistimuksia, ei lämpöaistimuksia eikä aistimusta painosta, 
koska en koske siihen. Mutta sellaiset aistimukset ovat syntyneet 
aikaisemmin, jolloin en ole vain katsellut kynttilänjalkaa, vaan 
olen ottanut sen myös käsiini, tunnustellut sitä ja käsieni liik
keiden avulla arvioinut sen painoa. Tämän seurauksena tajun
taani on muodostunut kestävä aistimusten yhdistelmä, joka 
antaa kuvan, mielikuvan esineestä kokonaisuudessaan. Nyt kun 
vain näen kynttilänjalan ja saan siitä vain näköaistimuksia, 
minulle syntyy mielleyhtymien kautta mielikuvia myös tämän 
kappaleen muista ominaisuuksista.

Aivoilla on siis kyky luoda mielikuvia, kuvia esineistä, jotka 
eivät samalla hetkellä ole aiheuttamassa meissä aistimuksia. 
Tällaiset kuvat näyttävät tajunnan omaehtoisen toiminnan 
tuloksilta. Mutta asia ei ole niin. Mielikuvia voi olla vain sellai
sista objekteista, jotka joskus ovat todella aiheuttaneet meissä 
aistimuksia, joiden jäljet ovat jääneet aivoihimme. Niiden

147



aistimusten ja havaintojen tavoin, joiden perustalta mielikuvat 
syntyvät, ovat jälkimmäisetkin aineellisen maailman heijastu
mia, kuvia. -

Mutta kuinka ovat selitettävissä sellaiset aivojen psyykkisen 
toiminnan tuotteet kuin kentaurin kuva, joka on puoleksi ihmi
nen ja puoleksi hevonen, tai vedenneidon kuva, joka on puoleksi 
nainen ja puoleksi kala? Kentaureja ja vedenneitoja ei kukaan 
ole koskaan nähnyt eikä koskettanut, kentaurit ja vedenneidot 
eivät ole aiheuttaneet minkäänlaisia aistimuksia, koska niitä ei 
ole luonnossa. Siitä huolimatta ajatuksellisia kuvia niistä on 
olemassa. Eikö tämä kumoa materialistista väittämää, että aisti
mukset, havainnot ja mielikuvat ovat objektiivisen todellisuuden, 
aineellisen maailman kuvia, heijastumia? Ei, se ei sitä kumoa. 
Sen todistavat selvästi ne ainekset, joista koostuvat veden
neidon ja kentaurin kuvat. Ihmiset, jotka eivät koskaan ole näh
neet hevosta tai kalaa, eivät kykenisi luomaan kentaurin tai 
vedenneidon kuvia.

Koska mielikuvat eivät ole sidottuja aistimusten samanaikai
seen läsnäoloon, omaavat ne suhteellisen itsenäisyyden ja voivat 
tulla mielivaltaisesti toisiinsa liitetyiksi. Ihmisen mielikuvitus 
voi yhdistää mitä erilaisimpien mielikuvien aineksia, jotka ovat 
muodostuneet aikaisempien aistimusten ja havaintojen pohjalta, 
mutta loppujen lopuksi kaikki nämä ainekset ovat objektiivisen 
todellisuuden heijastusta.

Kaikkein estottominkin mielikuvitus on tekemisissä sen mate
riaalin kanssa, jonka aistimukset ulkomaailmaa heijastamalla 
ovat hankkineet. Inhimillisen mielikuvituksen tuotteet, niin 
todellisuudelle vierailta kuin ne saattavatkin näyttää, ovat todel
lisuuden oikeaa tai vääristynyttä heijastumista. Muuttuneisiin, 
todellisuutta vääristeleviin mielikuviin kuuluvat jumala, paho
lainen yms., mutta näissäkin fantastisissa hahmoissa ovat 
selvästi nähtävissä maalliset, inhimilliset piirteet: jumalalle ja 
paholaiselle luetaan kuuluviksi nämä tai nuo inhimilliset ominai
suudet, joita vain on suuresti liioiteltu.

Erotukseksi aistimuksista ja havainnoista ulkoisen maailman 
esineet ja ilmiöt eivät mielikuvissa heijastu yksilöllisten erikoi
suuksiensa koko moninaisuudessa, vaan vailla monia yksityis
kohtia; mielikuvissa tulevat etualalle samankaltaisten esineiden 
ja ilmiöiden määrätyt yhteiset ja tyypilliset piirteet.
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Ajattelu, joka nojautuu käsitteisiin, on myös ulkoisen maail
man heijastelua. Tätäkään maailman heijastumisen muotoa ei 
voisi olla ilman aistimuksia. Mutta erotukseksi aistimuksista, 
havainnoista ja mielikuvista ajattelulla ei ole konkreettisen 
havainnollista luonnetta eikä se kuvasta vain yksityisiä olioita 
ja ilmiöitä, vaan pääasiassa sitä, mikä olioissa ja ilmiöissä on 
yleistä, niiden sisäistä olemusta, niille ominaisia yhteyksiä, lain
mukaisuuksia. Tätä todellisuuden yleistävää heijastusta abstrak
tinen ajattelu toteuttaa käsitteiden avulla.

Ottakaamme esimerkiksi käsite „massa”. Sisällöltään se kuvastaa sitä 
poikkeuksetta kaikille aineellisille kappaleille (olivatpa ne sitten suuria tai 
pieniä, sileitä tai karheita, mustia tai valkoisia, kylmiä tai kuumia, tuoksuvia 
tai tuoksuttomia jne. jne.) yhteistä, objektiivista ominaisuutta, että niiden 
nopeuden tiettyyn muutokseen tietyssä ajassa tarvitaan tietty voimankulutus. 
Tällöin ei ole merkitystä kappaleiden erikoispiirteillä so i paremmin kuin näihin 
kappaleisiin vaikuttavien voimien välisillä tyyppieroillakaan. Mutta sen seikan 
oivaltamiseen, että kappaleissa on tämä niille yhteinen ominaisuus, jota hei
jastaa käsite ..massa”, aistimusten on täytynyt heijastaa ihmisaivoihin miljoo
nia konkreettisia tapauksia, joissa kappaleiden nopeudet ovat muuttuneet 
monenlaisten voimien vaikutuksesta.

Aineellisen maailman oikeaa heijastumista ovat myös kaikki 
todella tieteelliset teoriat, niin epähavainnollisia ja abstraktisia 
kuin ne voivatkin olla muodoltaan. Ottakaamme esimerkiksi 
arvon työteoria. Arvon kategoria on abstraktio, mutta se heijas
taa syvällisesti ja oikein tavaratalouteen perustuvan kapitalis
tisen yhteiskunnan ilmiöiden olemuksen, tavarantuottajien suh
teet. Se ja vain se tekee mahdolliseksi käsittää sekä lisäarvon 
lähteen kapitalismin aikana että proletaarien ja kapitalistien 
luokan suhteet. Tahikka tarkastelkaamme hydrodynamiikkaan 
kuuluvaa teoriaa „ideaalinesteen” liikkeestä. „Ideaalineste” on 
sellainen neste, jolla ei ole sisäistä kitkaa (viskositeettia) eikä 
lämmönjohtokykyä. Täsmälleen tällaisin ominaisuuksin varus
tettua nestettä ei luonnossa ole. Merkitseekö se, että tällaisen 
nesteen liikettä käsittelevä teoria ei heijastaisi mitään reaalista? 
Ei merkitse. Tietyissä olosuhteissa eräillä nesteillä on niin 
vähäinen viskositeetti, että sillä ei ole oleellista vaikutusta nii
den liikkeeseen; niiden pieni lämmönjohtokyky osoittautuu myös 
merkityksettömäksi. „Ideaalinesteen” käsite on juuri tällaisissa 
olosuhteissa olevan reaalisen nesteen heijastusta ja teoria
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»ideaalinesteen” liikkeestä heijastaa reaalisen nesteen virtaa
mista.

»Fyysikkojen teoria”, huomautti Lenin, »osoittautuu meidän 
ulkopuolellamme ja meistä riippumatta olevien kappaleiden, 
nesteiden ja kaasujen heijastukseksi, ja tämä heijastus on tie
tysti likipitäistä, mutta väärin on sanoa tätä likipitäisyyttä eli 
yksinkertaistamista 'mielivaltaiseksi’.” 1 Sama pätee kaikkiin 
tieteellisiin teorioihin nähden myös. muilla tieteenaloilla.

Maailman heijastuminen abstraktisessa ajattelussa ei ole 
välitöntä, sillä ajatusten ja objektiivisen todellisuuden välissä 
ovat aistimukset, havainnot ja mielikuvat.

Oikea ja kaikinpuolinen tiedostus saavutetaan pitkän ja työ
lään aivotoiminnan kautta. Tähän toimintaan voi liittyä virhei
täkin. Sellaisiin virheisiin kuuluivat esimerkiksi aikoinaan käy
tetty painottoman „lämpöaineen" käsite ja palamisilmiön erikoi
sen »perustan” — „flogiston”-aineen käsite. Mutta myös näissä 
virheellisissä käsitteissä heijastui eräitä reaalisten ilmiöiden 
erikoispiirteitä. Niinpä »lämpöaineen” käsitteessä heijastui eräitä 
lämmön virtaamisen ominaisuuksia, mikä teki mahdolliseksi 
laatia lämmönjohtokykyä käsittelevän teorian, jonka perustotea
mukset ovat meidän päiviimme saakka säilyttäneet merkityk
sensä.

Kuinka voidaan erottaa luotettava tieto, aineellisen maail
man objektiivinen heijastuminen virheistä ja hairahduksista? 
Onko ihmiskunnan käytettävissä varmaa keinoa tajunnassa 
tapahtuvan todellisuuden heijastumisen luotettavuuden tarkista
miseen? Kyllä, sellainen keino on olemassa. Se on ihmisten 
käytännöllinen toiminta. Kysymystä totuuden kriteeristä, tiedos
tamisen dialektiikkaa ja sen kehityksen lakeja tarkastelemme 
ja selvittelemme lähemmin IX luvussa.

»Materialistin peruseroavuus idealistisen filosofian kannat
tajasta on se”, korosti Lenin, »että aistimus., havainto, mielikuva 
ja yleensä ihmisen tajunta tunnustetaan objektiivisen realiteetin 
kuvaksi. Maailma on tämän objektiivisen realiteetin liikuntaa, 
jota meidän tajuntamme kuvastaa. Mielikuvien, havaintojen jne. 
liikunta vastaa materian liikuntaa minun ulkopuolellani.” 1 2

1 V. 1. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 54.
2 Sama, s. 262.
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Aivojen kyky heijastaa ulkomaailmaa aistimuksissa, mieli
kuvissa ja käsitteissä on tietysti ihmeellistä. Tämä on antanut
kin idealisteille syyn sijoittaa tajunnan poikkeusasemaan kaik
kiin muihin maailman ilmiöihin nähden, itse asiassa jumalallis- 
taa se antamalla sille yliluonnollinen voima. Mutta mitään 
yliluonnollista siinä ei ole. Tajunta on yksi materian ominai
suuksista. Tosin se on ominaista vain erityisellä tavalla järjes
tyneille aineellisille kappaleille. Mutta se ei merkitse, että 
tajunta syntyisi järjestyneessä materiassa yhtäkkiä perustu
matta materian joihinkin muihin yksinkertaisimpiin ominai
suuksiin.

Aistimus kasvaa lainmukaisesti esiin kaikelle materialle 
ominaisen heijastuskyvyn kehityksestä ja täydellistymisestä. 
Lenin osoitti, että on virheellistä pitää kaikkea materiaa «tajua
vana”, «mutta loogillista on olettaa, että kaikella materialla on 
ominaisuus, joka olennaisesti on sukua aistimiselle, heijastuk
sen ominaisuus...” 1

Mitä sellainen ominaisuus on? Poikkeuksetta kaikki aineelli
set kappaleet vaikuttavat tavalla tai toisella toisiinsa. Yksinker
taisin heijastuksen muoto, joka on ominaista kaikelle materialle, 
on sellaista aineellisten objektien muuttumista toisten objektien 
vaikutuksesta, jolloin ulkoisten vaikutusten erikoisuudet jollain 
tavoin kertautuvat tai kuvastuvat aineellisissa objekteissa. Epä
orgaanisesta luonnosta tunnetaan hyvin sellainen heijastuksen 
muoto kuin esineiden kuvastuminen peilissä. Olemukseltaan se 
on valonsäteiden kimpun uudelleen jakautumista esineiden ja 
peilin vaikutuksesta. Säteiden järjestäytyminen avaruudessa 
uudelleen on valovirran reaktiota esineiden sekä peilin vaiku
tukseen, ja säteiden uudelleen jakautumiseen lyövät leimansa 
kuvastuneiden esineiden erikoisuudet. Raudan ominaisuuksien 
muuttuminen magneettisen kentän vaikutuksesta on myös erään- 
laatuista heijastusta. Se on raudan reaktio ulkoiseen vaikutuk
seen, jonka erikoisuudet lyövät leimansa rautaan sen magne
toituessa.

Ulkoisten vaikutusten seurauksena syntyvän heijastuksen luonne määräy
tyy sekä vaikutusten luonteesta että heijastavan kappaleen omista erikoisuuk
sista, sen laadullisista ominaisuuksista. Yhä monimutkaisempien aineellisten 
objektien syntyminen, jotka saattavat käydä entistä mutkikkaampiin

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 82; ks. myös s. 35.
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keskinäisiin yhteyksiin ja vuorovaikutukseen toisten kappaleiden kanssa, johtaa 
samalla uusien, yhä monimutkaisempien heijastusmuotojen ilmaantumiseen. 
Kaikkein yksinkertaisimpia tunnettuja aineellisia objekteja vastaa fysikaalinen 
helfastusmuoto, joka ilmenee näiden objektien fysikaalisen tilan muutoksina 
ja fysikaalisina reaktioina, jotka ovat lainmukaisessa suhteessa noihin ulkoi
siin vaikutuksiin. Niinpä elektroni reagoi siihen ulkoakäsin vaikuttavaan 
sähköiseen kenttään nopeutensa muutoksella (kiihtymisellä), oman kenttänsä 
rakenteen muutoksella, sähkömagneettisella säteilyllä. Näihin muutoksiin lyö
vät määrätyllä tavalla leimansa vaikuttavan kentän erikoispiirteet. Kemiallis
ten prosessien alalla voidaan puhua myös erikoisesta kemiallisesta heijastus- 
muodosta.

Valkuaisaineiden muodostuessa syntyi uusi, niille ominainen heijastus- 
muoto— tuntoherkkyys. Valkuaisaineille on ominaista tavaton elastisuus ja 
ne reagoivat erittäin voimakkaasti ulkoisen ympäristön vaikutuksiin. Eräät 
vaikutukset johtavat enemmän tai vähemmän jyrkkiin muutoksiin valkuais
aineen kemiallisissa ja fysikaalisissa ominaisuuksissa (palautumaton tai palau
tuva ..valkuaisaineen denaturoiminen”); eräät johtavat erittäin hienoihin 
rakenteellisiin muutoksiin, jotka vastaavat uusia ympäristöehtoja, ja uusien 
katalyyttisten (ts. kemiallisten reaktioiden kulkua voimakkaasti kiihdyttävien 
tai hidastavien) ominaisuuksien syntyyn, jotka ovat luonteeltaan ulkoisten 
ehtojen muutoksiin sopeutuvia. Valkuaisaineiden tuntoherkkyys ilmenee myös 
niiden kykynä muuttaa kokoaan ja muotoaan ulkoisten tekijäin vaikutuksesta, 
mikä johtuu siitä, että valkuaisaineissa on erityisiä rakenneosia — reaktiivisia 
tai funktionaalisia ryhmiä.

Elollisen aineen synnyn mukana ilmestyi vieläkin monimutkaisempi biolo
ginen heijastus muoto — ärtyvyys, jolle valkuaisaineiden tuntoherkkyys on vain 
jonkinlainen ..kemiallinen edeltäjä”. Ärtyvyys on koko eliön kyky vastata 
ulkoisiin vaikutuksiin kiihdyttämällä tai heikentämällä aineenvaihduntaa, 
muuttamalla kasvunopeutta, muuttamalla paikkaa yms., minkä tuloksena 
eliö sopeutuu muuttuneisiin ympäristöehtoihin. Elämän kehitys on vienyt askel 
askeleelta tämän heijastusmuodon monimutkaistumiseen.

Eri ruumiinosien ja erilaisten kudosten yhä syvällisempi erikoistuminen 
teki organismeille mahdolliseksi saavuttaa kehityksen kulussa yhä suuremman 
täydellisyyden ulkoisen ympäristön ehtojen heijastamisessa. Samalla itse orga
nismitkin muuttuivat rakenteellisesti, ja nuo muutokset tapahtuivat ympäristö- 
ehtoja vastaavasti.

Organismi ja ympäristö muodostavat ykseyden. Se on elollisen luonnon 
kehitystä koskevan Mitäurinin opin tärkein toteamus. Se antaa mahdollisuuden 
tarkastella biologista heijastusta varsin laajalta näkökannalta. Biologisena 
heijastuksena ei tule pitää vain organismin noita tai näitä konkreettisia reak
tioita ulkoisen ympäristön määrättyihin vaikutuksiin kyseisellä hetkellä, vaan 
myös organismien kehityksen koko loputonta evoluutioprosessia, jonka kuluessa 
ne sopeutuvat muuttuviin ympäristöehtoihin niitä vastaavasti, adekvaattisesti.

Kehittyneen hermoston syntyessä organismille niistä kudoksista, jotka 
olivat erikoistuneet ärtymysten siirtämiseen, biologinen heijastus sai uusia 
piirteitä, joilla on periaatteellinen merkitys. Luonnollisestikaan ei biologisen
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heijastuksen olemus muuttunut, se pysyi entiseen tapaan sellaisena organismin 
ja ympäristön yhteydenpitona, joka saattoi organismin toiminnot ja ominai
suudet ympäristöä vastaaviksi. Mutta keskushermostolla varustettujen orga
nismien yhteys ympäristöönsä ei toteudu vain niiden ympäristötekijäin kautta, 
joilla on eläimelle suoranaisesti biologinen merkitys, vaan myös lukuisten sel
laisten tekijäin välityksellä, jotka eivät omaa välitöntä biologista merkitystä. 
Jälkimmäiset palvelevat vain merkkeinä, signaaleina eläimelle välittömästi 
biologisesti tärkeiden tekijäin ilmestymisestä. Nämä yhteydet muodostuvat 
eläinten yksilönkehityksen prosessissa tapauksissa, jolloin jonkin tekijän, jolla 
ei ole suoranaista biologista merkitystä, vaikutus syystä tai toisesta edeltää 
välittömästi jonkin tekijän, jolla on oleellinen biologinen merkitys, vaikutusta 
eläimeen. Jos sellainen yhteenkäyminen toistuu riittävän usein, niin silloin 
suoranaisen biologisen tekijän puuttuessakin tuo toinen tekijä herättää eläi
messä saman reaktion, jonka oli saamiksikaan ensimmäinen, elämälle välit
tömästi tärkeä tekijä. Niinpä, jos koiran ruokinnan edellä sen silmien edessä 
jossain läheisyydessä sytytetään lamppu, rupeaa koiralla, lampun syttymisen 
ja ruoan ilmestymisen osuttua näin joitakin kertoja yhteen, erittymään sylkeä 
jopa siiloinkin, kun lamppu syttyy ja ruoka puuttuu. Lampun syttyminen, joka 
Oli vailla välitöntä biologista merkitystä ja  sellaisenaan koiralle täysin yhden
tekevä, muuttui mainituissa oloissa koiralle signaaliksi ruoan, ts. sellaisen 
tekijän ilmestymisestä, jolla on biologinen merkitys. Tämä signaali saa aikaan 
saman reaktion kuin se tekijä, josta lampun valo signaloi. Vastausreaktiot 
el suoranaisen biologisen merkityksen omaaviin tekijöihin, vaan niiden signaa
leihin, reaktiot, jotka muodostuvat määrätyissä ehdoissa olemisen kokemuk
sesta eläimen yksilöllisen elämän prosessissa, keksi ensinnä I. P. Pavlov, joka 
nimitti ne ehdollisiksi reflekseiksi. Ennen Pavlovin keksintöä tunnettiin vain 
synnynnäiset refleksit, jotka Pavlov nimitti ehdottomiksi reflekseiksi ja jotka 
ovat eläinten vastausreaktioita välittömiin biologisiin tekijöihin, kyseisen eläin
lajin kehitysprosessissa muodostuneita, pysyviksi lujittuneita ja sukupolvesta 
toiseen periytyviä reaktioita. Ehdottomiin reflekseihin kuuluvat esimerkiksi syl
jen erittyminen eläimillä ruokaa nautittaessa, silmien räpytys jonkin esineen 
ilmestyessä yllättäen silmien eteen jne. Monimutkaisimpia ehdottomia refleksejä 
sanotaan vaistoiksi. Nimityksellä ..ehdollinen” korostetaan sitä seikkaa, että 
eläimen yksi ja sama reaktio voidaan saada aikaan vastaavissa oloissa millä 
muulla biologisesti samantekevällä tekijällä tahansa, jos vain sen vaikutus käy 
ajallisesti yhteen biologisen tekijän vaikutuksen kanssa. Ehdolliset refleksit ovat 
liikkuvia ja muuttuvia. Toiset niistä voivat kadota, jos ehdot, joiden vallitessa ne 
olivat syntyneet, eivät toistu, ja  toiset taas syntyä eläimen muuttuneiden elin
ehtojen mukaisesti. Juuri niiden avulla tapahtuu korkeimpien eläinten erittäin 
täydellinen sopeutuminen ympäröiviin ehtoihin. Ehdottomat refleksit taas ovat 
hyvin pysyviä ja luonteenomaisia koko kyseessäolevalle eläinlajille, ja ne 
muodostavat sen perustan, jolle ehdolliset refleksit rakentuvat. Näiden kahden 
refleksityypin välillä ei ole ehdotonta, ylipääsemätöntä rajaa. Kuten Pavlov 
osoitti, ehdolliset refleksit voivat muuttua ehdottomiksi.

Ehdollisten ja ehdottomien refleksien kokonaisuus ei ole muuta kuin 
eläinten olemassaolonsa ehtojen heijastamisen korkein muoto; ehdottomissa
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reflekseissä heijastuu se, mikä lajin elämän kuluessa on pysynyt miltei 
muuttumattomana; ehdollisissa reflekseissä kuvastuu eläimeen vaikuttavien 
muuttuvien tekijöiden moninaisuus ja  yhteyksien moninaisuus, joita sillä on 
ympäristöön. Maailman heijastuminen reflekseissä seuraa erityisiä lainmu
kaisuuksia, jotka on selvitetty Pavlovin opissa ehdollisista reflekseistä ja 
korkeimmasta hermotoiminnasta, opissa, joka on nykyaikaisen luonnontieteen 
suuri saavutus.

Ehdollisten refleksien erityinen merkitys monimutkaisuutensa puolesta 
•erilaisten materian lajien materian heijastusmuotojen joukossa on seuraavassa; 
ensinnäkin, ehdollinen refleksi on eläinten keskushermoston korkeimman osan, 
aivojen, toimintamuoto ja toiseksi, ehdollinen refleksi ei ole enää puhtaasti 
fysiologinen prosessi, vaan samanaikaisesti myös psyykkinen ilmiö. Se on 
kaikkein alkeellisin psyykkinen ilmiö.

Eläinmaailman kehityksen kulussa aivojen ehdollis-reflekto- 
rinen toiminta vähitellen mutkistui ja täydellistyi. Se ei ollut 
kuitenkaan vain passiivista seurausta biologisesta kehityspro
sessista. Kerran synnyttyään siitä tuli tähän prosessiin vaikut
tava voima. Todellisuuden heijastuminen ehdollisissa reflek
seissä loi suotuisat ehdot eläinmaailman kehitysvauhdin kiihty
miselle, koska tämä heijastuminen takasi organismin rakenteen 
ja toimintojen nopean ja adekvaatin järjestymisen ulkoisia 
ehtoja vastaavasti. Samalla lähestyi aika, jolloin maapallolle 
ilmestyi ensi kerran ihminen ja hänelle ominainen todellisuuden 
.erikoinen inhimillinen heijastusmuoio — tajunta.

Tarkastelemme nyt tämän uuden heijastusmuodon luonteen
omaisia piirteitä. Eläimet heijastavat ulkoista ympäristöä vain 
puhtaasti biologisten tarpeittensa yhteydessä, ensi sijassa sitä, 
mikä välittömästi kuuluu niiden olemassaolon biologisiin perus
ehtoihin, ja ympäröivän maailman ilmiöiden muusta moninai
suudesta sitä, mikä on tullut näiden biologisten ehtojen signaa
leiksi. Tämä heijastus ei ole tietoisesti tajuttua. Pääosaa siinä 
.esittää signaalien avulla tapahtuva heijastuminen. Todellisuu
den signaaleina eläimillä palvelevat abioottista luonnetta olevat 
•ilmiöt, jotka ovat tulleet bioottisten ilmiöiden kanssa väliaikai
seen yhteyteen. Näiden signaalien muodostamaa kokonaisuutta, 
joka ilmaisee eläimen ja sen ympäristön välisten yhteyksien 
koko rikkauden, Pavlov nimitti ensimmäiseksi signaalijärjestel
mäksi. Eläimillä se on ainoa. Koska tämän järjestelmän 
signaaleina ovat vain konkreettiset kappaleet ja ilmiöt, niin 
fliyös sen perustalle rakentuva eläinten psyykkinen toiminta,
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jopa kaikkein korkeimmissakin muodoissaan, on konkreettis- 
aistimellista heijastusta.

Ensimmäinen signaalijärjestelmä ei ole vain eläimille vaan 
myös ihmisille ominainen. Lapsilla se on heidän varhaisimpina 
elinvuosinaan vallitseva; myös aikuisilla ihmisillä se on varsin 
oleellinen. Mutta ihmisellä se ei ole ainoa, eikä selitä tyhjentä
västi todellisuuden inhimillisen heijastusmuodon koko sisältöä. 
Ihmisellä näyttelee ratkaisevaa osaa toinen signaalijärjestelmä, 
joka perusteellisella tavalla erottaa hänelle ominaisen heijastus- 
tavan kaikkein korkeimmillakin eläimillä tapahtuvasta heijas
tuksesta. Toisen signaalijärjestelmän muodostavat kuuluvat ja 
näkyvät sanat, inhimillinen kieli. Sanat ovat samanlaisia reaali
sia ärsykkeitä kuin kaikki muutkin ulkoiset ärsykkeet, mutta 
niiden erikoisuus on siinä, että ne ovat merkkejä, signaaleja 
sellaisista kappaleista tai ilmiöistä, jotka muodostavat ensim
mäisen signaalijärjestelmän. Ne ovat siis. signaalien sig
naaleja.

Pavlov kirjoitti: »Ihmisen kohdalla tulee lisää... toinen signa
loinnin järjestelmä, joka signaloi ensimmäistä järjestelmää — 
puhekieli... Tätä tietä hermotoimintaan tulee uusi periaate, edel
täneen järjestelmän lukemattomien signaaleiden abstraktio ja 
samanaikainen yleistäminen..., periaate, joka tekee mahdolliseksi 
rajoittamattoman suunnistautumisen ympäröivässä maailmassa 
ja luo.ihmisen korkeimman sopeutumisen, tieteen...” 1

Jo siitä osasta, jota sana, kieli esittää ensimmäiseen signaali- 
järjestelmään nähden (ne ovat signaalien signaaleja), seuraa, 
että molemmat signaalijärjestelmät eivät toimi toisistaan eris
tettyinä, vaan kiinteässä yhteydessä ja vuorovaikutuksessa 
keskenään. Toinen signaalijärjestelmä kasvaa esiin vain ensim
mäisen perustalta ja kantaa jälkiä sen erikoisuuksista; toisen 
signaalijärjestelmän ansiosta ensimmäinen muodostuu tietoi
sesti tajutuksi aistimelliseksi heijastukseksi.

Se, mikä heijastuu ensimmäisessä signaalijärjestelmässä ja 
sen jälkeen signaloidaan sanoilla, tulee tajutuksi. Inhimillisen 
heijastuksen tajuinen luonne on sen oleellisin erikoisuus, joka 
erottaa sen eläimille ominaisesta heijastuksesta. Tämän korosta
miseksi sitä nimitetäänkin tajunnaksi.

1 H. n . IlaeAoe, rioJiHoe co6paHHe coHHHeHHft, t. III, kh. 2, CTp. 214—215,
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Inhimillisellä heijastusmuodolla (tajunnalla) on vielä eräs 
tärkeä ominaisuus: tajunta on erittäin aktiivinen tekijä työtoi
minnassa, jolla ihminen vaikuttaa luontoon. Työn avulla ihminen 
saa itsensä ja ulkoiset ehdot toisiaan vastaaviksi, ei vain 
muuttamalla itseään ja toimintatapojaan, vaan myös muutta
malla ulkoisia luonnonehtoja. Eläimethän vain sopeutuvat ulkoi
seen ympäristöön. Ihmisen tajunta, joka on hänen olemisensa 
historiallisten ja yhteiskunnallisten ehtojen, hänen yhteiskunnal
lisen käytäntönsä tuote, muuttuu itse mahtavaksi tekijäksi käy
tännöllisessä toiminnassa.

Lähteensä ja sisältönsä puolesta tajunnan määrää objektiivi
nen todellisuus. Tässä suhteessa sitä ei voida pitää jonain täysin 
itsenäisenä. Mutta samalla tajunta ei ole ainoastaan sen heijas
tumista, mitä maailmassa on olemassa määrätyllä hetkellä ja 
määrätyissä oloissa. Ajattelunlakien perusteella järjen luova 
toiminta muuttaa nykyisyyden kuvan uudeksi, toisenlaisia oloja 
ja enemmän tai vähemmän kaukaista tulevaisuutta vastaavaksi 
kuvaksi. Siinä on tajunnan suhteellinen itsenäisyys. Tajunta voi 
mennä tapahtumien todellista kulkua edelle, nähdä ennakolta 
sen tuloksen ja siten kannustaa ihmistä suunnitelmalliseen toi
mintaan joko tämän tuloksen saavuttamiseksi tai sen välttämi
seksi. Ennakolta nähtyä tapahtumien kehityksen tulosta, jonon 
ihminen pyrkii ja jonka saavuttamisessa hänen toimintansa 
näyttelee oleellista osaa, me nimitämme tavoitteeksi. Tajunnan' 
luonteenomaisin piirre on tavoitteiden asettaminen, keinojen ja 
teiden aktiivinen etsiminen kaikkein kaukaisimpienkin tavoittei
den saavuttamiseksi. Ihmisten käytännöllinen toiminta perustuu
kin juuri tähän. Kuten Hegel sanoi sattuvasti »järki on yhtä 
viekas kuin mahtavakin. Viekkaus sisältyy yleensä välittävään 
toimintaan, joka antaen objektien vaikuttaa toinen toiseensa 
niiden luontoa vastaavasti... ja samalla sekaantumatta tähän 
prosessiin välittömästi toteuttaa kuitenkin vain oman tavoit
teensa” '.

Tajunnan suhteellisen itsenäisyyden tosiasiassa ilmenee 
tajunnalle ominainen omalaatuinen dialektinen ristiriitaisuus. 
Mitä lähempänä tajunta on todellisuutta, mitä tarkemmin, täy- 1

1 Hegel, ..Encyclopädie”, Erster Theil, „Die Logik”, Werke, Bd. 6, Berlin; 
1840, S. 382.
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dellisemmin tajunta heijastaa olemista, sitä suuremmassa 
määrin itsenäinen se on, sillä sitä enemmän se voi irtaantua 
nykyisyydestä, sitä kaukaisempaan tulevaisuuteen pyrkiä kadot
tamatta sisältöään ja muuttumatta tuulentuvaksi ja sisällöttö
mäksi kuvitelmaksi.

Ihmisten tajuinen ulkomaailman heijastus tekee heille mah
dolliseksi kontrolloida omalla järjellään käyttäytymistään. 
Ihminen ei ole mikään automaatti, joka olisi alistettu joidenkin 
,.alitajuisten”, ..irrationaalisten” voimien, »sokeiden vaistojen” 
vaikutukseen, kuten esimerkiksi Freudin kannattajat pyrkivät 
selittämään. Järki ja tahto esittävät sangen suurta osaa kaikessa 
ihmisen käyttäytymisessä. Tämä erottaa hänet eläimistä ja 
kohottaa hänet koko muun luonnon yläpuolelle, jonka osa hän- 
on. Mutta ihminen ei ole vain luonnon olento, vaan ennen muuta 
yhteiskunnallinen olento. Siksi hänen käyttäytymisessään, kuten 
myöhemmin tulemme näkemään, saavat ratkaisevan merkityk
sen nimenomaan hänen yhteiskunnallisen elämänsä ehdot. Nämä 
ehdot määräävät hänen järkensä, tajuntansa ja tahtonsa (katso 
tästä historiallista materialismia käsittelevää osaa).

Materian ominaisuuden, jonka Lenin nimitti heijastus- 
ominaisuudeksi, historiallisen kehityskulun tarkastelu johtaa 
näin ollen seuraaviin johtopäätöksiin: 1) tajunta ilmestyi vasta 
materian määrätyssä kehitysvaiheessa; 2) tajunta on erottamat
tomasti sidottu kaikkein korkeimmin järjestyneeseen materian 
muotoon — ihmisaivoihin, joiden toimintaa se on; 3) synnyltään, 
sisällöltään ja tehtävältään tajunta ei ole muuta kuin aineellisen 
maailman täydellisintä heijastusta; 4) ihmisen itsensä tavoin on 
hänen tajuntansakin työn tulosta.

Nämä johtopäätökset vahvistavat syvästi oikeaksi marxilai
sen filosofian antaman ratkaisun filosofian peruskysymyk
sestä; niistä käy ilmi, että materia on ensisijaista, mutta tajunta 
toissijaista. Tätä ei pidä ymmärtää vain siinä mielessä, että 
tajunta on materian synnyttämää, vaan myös siinä, että tajunta 
saa sisältönsä siitä aineellisesta todellisuudesta, jota se hei
jastaa.

Heijastuskyvyn kehityshistoria antaa samalla vastauksen 
myös kysymykseen maailman tiedostettavuudesta. Kun tajunta 
jo alun pitäen syntyi ja kehittyi maailman heijastuksen
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välineeksi, välineeksi suunnistautumiseen ympäröivässä maail
massa, niin jo itse se tosiasia, että suunnistautuminen on luotet
tavaa, osoittaa käytännön tarkistaman tajunnan heijastavan 
oikein todellisuutta.

3. „Symboliteortan” arvostelua. Maailman tajunnassa 
heijastumisen adekvaattisuus

Väittämä, että tajunta on aineellisen maailman heijastusta, 
on materialistisen tieto-opin perusta. Kun tajunta on ulkomaail
man heijastusta, se on siis toissijaista tuon maailman suhteen, 
mutta maailma on olemassa objektiivisesti, tajunnasta riippu
matta, sillä heijastusta ei voi olla ilman sitä, mikä heijastuu, 
kun taas se, mikä heijastuu, on olemassa heijastumisestaan 
riippumatta. Tämän tunnustaminen merkitsee idealismin näkö
kannan hylkäämistä ja asettumista materialismin näkökannalle.

Yhtenä sellaisena todistuskappaleena, joilla idealistit yrittä
vät kumota heijastusteorian, he käyttävät sitä seikkaa, että esi
merkiksi valoaistimukset eivät synny vain valon vaikutuksesta 
silmään, vaan muistakin vaikutuksista, vaikkapa iskusta tai 
sähkövirrasta. Tämän perusteella saksalainen fysiologi J. Möller 
loi teorian, jonka mukaan aistimukset eivät riipu ulkomaailman 

■esineiden vaikutuksista, vaan itse aistinelimistä, niiden »ominais- 
energiasta”. Millainen vaikutus, silmään kohdistuneekin, se vas
taa aina samalla tavalla, valoaistimuksin; samoin on muidenkin 
aistinelinten laita. Siis, Möller päätteli, etteivät aistimuksemme 
ole meitä ympäröivän aineellisen maailman heijastuksia. 
L. Feuerbach nimitti tuollaisia katsomuksia »fysiologiseksi idea
lismiksi”. »Fysiologisten idealistien” järkeilyjä ei voida pitää 
vakuuttavina.

J. Möller korosti aivan oikein aistinelinten reaktioiden oma
laatuisuutta, mutta virheellisesti selitti sen joksikin alun alkaen 
annetuksi ominaisuudeksi. Tosiasiassa se ei ole ulkoisista vai
kutuksista riippumaton, vaan ulkoisten ärsykkeiden luonteen 
määräämä. Se on muodostunut pitkän kehitysprosessin kuluessa 
sen perustalta, että aistinelinten toiminnot ovat sopeutuneet 
tiettyjen ulkoisten ärsykkeiden vaikutuksiin. Siis jo aistinelinten 
tuollaisen ominaisuuden muodostuminen on elimistöjen ole
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massaolon ehtojen heijastusta. Silmä esimerkiksi on sopeutunut 
valonsäteiden vaikutusten havaitsemiseen; se toistaa verkkokal
volle valokimppujen rakenteen ja kiihotuksen johdosta aivoissa 
syntyy näköaistimus, tarkastelun kohteena olevan esineen näköi
nen kuva. Vaikuttaessaan samaan aistinelimeen, kuten esimer
kiksi silmään, erilaiset ärsykkeet saavat luonnollisesti aikaan 
samantyyppisiä aistimuksia. Mutta ei saa unohtaa sitä valtavaa 
eroa, joka erottaa aistimuksen, jonka saamme tarkastellessamme 
vaikkapa edessämme olevaa maisemaa, siitä aistimuksesta, joka 
syntyy, kun isketään silmään. Ensimmäinen on määrätynlainen, 
muodoiltaan ja väreiltään harmoninen, käsitettävissä oleva kuva 
selvästi ilmenevine rakenteineen, jolle sen kaikki osat ovat alis
tettuja. Toinen on jotain epämääräistä ja muodotonta, vailla sel
vää hahmoa, rakennetta ja yksilöllisyyttä. Sekä esineiden katse
lusta että silmään osuneesta iskusta saadut valoaistimukset 
näyttävät perusteiltaan samantapaisilta. Hermosto ja aivot ovat 
molemmissa tapauksissa tekemisissä samantyyppisten, saman- 
luonteisten ainesten kanssa, jotka eroavat toisistaan siihen 
tapaan kuin paletissa ja maalauksessa olevat värit. Mutta 
näillä aineksilla on täysin erilainen muoto (väriläikkien kaaos 
paletissa ja kuva), ja  juuri tällä erolla onkin ratkaiseva merki
tys. Vastaavan muodon ansiosta valoaistimukset luovatkin ulko
maailman esineiden kuvia.

Kuuluisa luonnontutkija H. Helmholtz, joka eli 1800-luvulla 
ja kuului Mullerin katsomusten kannattajiin, otaksui, että vaikka 
aistimukset syntyvätkin ulkoisten esineiden vaikutuksesta aistin- 
elimiin, eivät ne silti ole samankaltaisia näiden ulkoisten esinei
den kanssa, vaan ovat vain niiden symboleja eli merkkejä. Teok
sessaan »Fysiologinen optiikka” Helmholtz kirjoitti: »...Olen 
merkinnyt aistimukset ulkoisten ilmiöiden symboleiksi ja kieltä
nyt niillä olevan mitään analogiaa niiden esineiden kanssa, joita 
ne edustavat.” 1 Tämä oli erittäin paha virhe ja se horjutti Helm- 
holtzin materialistista lähtökohtaa esineiden olemassaolosta 
aistimustemme ulkopuolella.

Eräässä teoksessaan Plehanov, esittäessään yleensä oikeita 
materialistisia katsomuksia, ei nimittänyt aistimuksia aineellis
ten esineiden heijastuksiksi, kuviksi eikä jäljennöksiksi, vaan

’ Lainattu V. 1. Leninin teoksen »Materialismi ja empiriokritisismi” mu
kaan. Ks. Teokset, 14. osa, s. 227.
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niiden jonkinlaisiksi hieroglyfeiksi. Tämän kysymyksen poik
keuksellisesta tärkeydestä johtuen V. I. Lenin teoksessaan 
»Materialismi ja empiriokritisismi” tarkasteli erikseen »sym
boli’’- eli »hieroglyfiteoriaa”.

Symboli- eli hieroglyfiteoria tuo tieto-oppiin epäluottamusta 
aistinelintemme todistusten suhteen. Se johtaa epäilyihin ulko
puolellamme olevien esineiden olemassaolosta, sillä symbolit, 
tunnusmerkit ja hieroglyfit ovat mahdollisia sellaisestakin, jota 
itse asiassa ei ole olemassa. Esimerkkeinä sellaisten luuloteltu
jen olioiden symboleista ovat jumalien kuvat erilaisissa uskon
noissa.

Aistinelimet esittävät meille objektiivisen todellisuuden, 
niiden avulla tiedostamme sitä. Tämän myöntää jokainen ihmi
nen, jota idealistinen filosofia ei ole johtanut harhaan. Lenin 
kirjoitti: »Symboliteoria ei sovi yhteen tällaisen (kuten olemme 
nähneet, aivan materialistisen) mielipiteen kanssa, sillä se tuo 
mukanaan jonkinlaisen epäluulon aistimellista kohtaan, epäluu
lon aistinelintemme todistuksia kohtaan. Kiistatonta on, että 
kuva ei ole milloinkaan kokonaan mallin kaltainen, mutta kuva 
on aivan eri asia kuin symboli, sovinnainen merkki. Kuva edel
lyttää välttämättä ja ehdottomasti, että se mitä 'kuvataan’, on 
objektiivista todellisuutta. 'Sovinnainen merkki’, symboli, hiero
glyfi ovat käsitteitä, jotka tuovat mukanaan aivan tarpeettoman 
agnostisismin aineksen.” 1

On siis mahdotonta pitää johdonmukaisesti kiinni mate
rialismin tieto-opista, ellei olla sillä kannalla, että aistimuk
set ovat aineellisen maailman olioiden ja ilmiöiden heijastuksia, 
kuvia, jäljennöksiä eivätkä niiden sovinnaisia merkkejä eli 
hieroglyfejä. Onko aistimuksia pidettävä ulkomaailman esi
neiden kuvina, jäljennöksinä vaiko niiden symboleina,— se ei 
ole kiistelyä sanoista, termeistä, vaan itse tieto-opin olemuk
sesta.

Yrittäessään herättää aistinelinten todistuksia kohtaan epä
luottamusta, joka johtaa, kuten näimme, epäilemään objektiivi
sen todellisuuden olemassaoloa, jopa sen suoranaiseen kieltämi
seen, materialismin vastustajat vetoavat varsin usein ns. »aisti
harhoihin”.

1 V. 1. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 230.
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He viittaavat esimerkiksi seuraavaan tosiasiaan: samassa 
huoneessa, samanlaisissa olosuhteissa, on metallinen ja puinen 
esine. Kun kosketaan kädellä ensin toista ja sen jälkeen toista 
niistä, niin aistitaan selvästi metallinen kylmemmäksi kuin 
puinen. Mutta lämpömittarista voidaan päätellä, että molempien 
esineiden lämpötila on itse asiassa sama. Aistimet ovat ilmei
sesti pettäneet! Jopa enemmänkin, aistinelimet voivat antaa 
samaan aikaan yhdestä ja samasta esineestä aivan vastakkaisia 
tietoja. Jos pidetään oikeaa kättä kuumassa ja vasenta kylmässä 
vedessä ja sitten upotetaan ne huoneenlämpöisellä vedellä 
täytettyyn astiaan, niin oikeasta kädestä tulee vesi tuntu
maan kylmältä, mutta vasemmasta lämpimältä. Kumpi on 
oikein? Voidaanko tässä tapauksessa luottaa aistinelinten todis
tuksiin?

Mutta harhauttavatko normaalisti toimivien aistinelinten 
antamat tiedot todellakin meitä? Eivätkö ne heijastakaan objek
tiivista todellisuutta oikein? Tarkastelkaamme vielä kerrottuja 
esimerkkejä. Kätemme lämpötila on n. 36° C, tarkastelemiemme 
esineiden lämpötila on sama kuin huoneen, so. 18—20° C. Kun 
kosketamme niitä, virtaa käsistämme lämpöä näihin esineisiin, 
sillä fysiikan lakien mukaan lämpö siirtyy enemmän lämmen
neestä kappaleesta vähemmän lämmenneeseen. Mutta kosket- 
taessamme puuesinettä lämpö virtaa kädestä hitaasti, koska puu 
johtaa lämpöä huonosti, ja pääasiallisesti lämpenee vain se 
kohta, johon kätemme on välittömästi kosketuksessa. Metalliesi
neen kohdalla lämpö virtaa kädestä voimakkaasti, koska metalli 
johtaa hyvin lämpöä ja se leviää kautta koko metalliesineen. Se, 
mitä kätemme iho aistii koskettaessamme puista ja metallista 
esinettä, heijastaa juuri tätä lämmön poisvirtaamisen nopeuden 
eroa. Nämä aistimukset eivät suinkaan petä meitä, vaan päin
vastoin heijastavat meille uutta puolta todellisuudesta, nimittäin 
puun ja metallin erilaista Iämmönjohtokykyä, ja pakottavat mei
dät tutkimaan huolellisesti todellisuutta.

Näin on selitettävissä aistinelinten todistusten ristiriitaisuus
kin. Ne eivät petä meitä, vaan heijastavat sitä, että prosessit 
tapahtuvat kappaleissa eri tavoin riippuen siitä, mitä kappaleille 
on tapahtunut aikaisemmin, millainen on ollut niiden kyseisen 
prosessin alkua edeltänyt »historia”. Esimerkkitapauksessamme 
oli oikea käsi lämminnyt, mutta vasen jäähtynyt. Kun upotimme
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ne molemmat samaan veteen, alkoi oikea käsi jäähtyä, mutta 
vasen lämmitä. Juuri tämän osoittavatkin aistimuksemme.

Sanotusta seuraa, että aistinelinten todistuksia, jotka ovat 
kaikkien maailmasta saamiemme tietojen lähteinä, on osattava 
lukea ja eritellä oikein. Silloin nähdään, että ne heijastavatkin 
todellisuutta monin verroin enemmän ja paremmin kuin alun
perin olemme luulleetkaan. Älköön se lainkaan ihmetyttäkö 
meitä. Tosiasiassa elämämme kulussa-pääsemme vähitellen sel
ville siitä, mitä aistimemme meille todella osoittavat. Lapsi ei 
havaitse varhaisina vuosinaan eroja esineiden etäisyyksissä; kuu 
ei näytä hänestä olevan sen kauempana kuin pallo ja yhtä 
innokkaasti hän pyrkii käsiksi kumpaankin. Synnynnäisesti 
sokea aikuinen, jolle leikkauksen avulla on saatu näkökyky, ei 
heti leikkauksen jälkeisinä aikoina havaitse esineiden etäisyyk
siä; hänestä näyttää siltä, että kaikki oliot sijaitsevat aivan 
hänen lähellään, ja hän pelkää törmäävänsä esineisiin,' joista 
hän itse asiassa on kaukana. Vain vähitellen hän omaksuu 
kyvyn käyttää näköaistia oikein hyödykseen ja sen avulla 
hänelle avautuvat yhä uudet ja uudet puolet todellisuudesta. 
Mutta »kyky käyttää” aistinelimiä merkitsee niiden toiminnan 
yhdistämistä ajatustoimintaan. Vain aistimusten ja ajattelun 
erottamattoman yhteyden kautta päästään todellisuuden oikeaan 
heijastukseen.

Ei siis voi olla puhetta periaatteellisesta epäluottamuksesta 
aistinelintemme antamiin todistuksiin. Mutta se ei merkitse, että 
aistimukset välittäisivät aivan täsmällisen kuvan objektiivisesta 
todellisuudesta heti sillä hetkellä, kun se joutuu aistinelintemme 
havaintojen kohteeksi. Aineellisista esineistä aluksi syntynyt 
kuva vähitellen täsmentyy, rikastuu ja täydellistyy useaan ker
taan toistuvien havaintojen ja ajattelun sekä erilaisin aistineli
min suoritetun tarkistuksen perustalla, ihmisen monipuolisen 
käytännöllisen toiminnan perustalla.

Olioiden heijastuminen tajunnassamme ei ole mikään kerta
kaikkinen ja hetken kestävä tuokio, ei liikkumaton eloton kopio, 
vaan prosessi, joka käy läpi erilaisia vaiheita, etsinnän ja kokei
lun aktiivinen prosessi, joka saattaa joskus irrottaa ajatuksen 
todellisuudesta. Kuten taiteilija kankaineen ja väreineen ei voi 
luoda maalausta, jos hän jää toimettomana istumaan niiden vie
reen työskentelemättä siveltimellä, samoin eivät muutkaan
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ihmiset voi tyhjentävästi heijastaa ulkomaailmaa tajunnassaan, 
jos he eivät ole aktiivisia ja toimeliaita eivätkä saata olioita 
erilaisiin suhteisiin keskenään. Siitä, miten tiedostusprosessi 
nimenomaan tapahtuu, millainen on sen dialektiikka, kerrotaan 
IX luvussa.

V. I. Lenin osoitti, että »aistimus on objektiivisen maailman... 
subjektiivinen kuva” Se merkitsee, että kuva (heijastus) on 
subjektin tajunnassa, että se ei ole aineellinen, vaan ideaalinen. 
Se, millainen tuo kuva on, määräytyy aivojen ja hermoston toi
minnan luonteesta ja rakenteesta. Mutta tuo subjektiivinen kuva 
on objektiivisen maailman heijastusta. Aineellisen maailman 
heijastus tajunnassa on synnyltään, lähtökohdaltaan ja sisällöl
tään objektiivista. Aistimuksissamme, tajunnassamme on sen 
ansiosta sellaista, mikä ei riipu subjektista, ihmisen ja ihmiskun
nan tajunnasta. Sellaisia mielikuvia ja ajatuksia, joiden sisältö 
vastaa adekvaattisesti tajunnan heijastamia objekteja, eikä siis 
riipu ihmisestä eikä ihmiskunnasta, nimitetään objektiiviseksi 
totuudeksi.

Objektiivisen totuuden tunnustaminen on eräs materialismin 
perusajatuksia. Lenin kirjoitti: »Olla materialisti — se merkitsee 
aistinelinten meille avaaman objektiivisen totuuden tunnusta
mista.” 1 2

Tosiasia, että objektiivinen totuus on olemassa, merkitsee, 
että maailma ei ole vain aineellinen, vaan myös tiedostettavissa, 
sillä maailman tiedostettavuus on juuri mahdollisuus selvittää 
objektiivinen totuus. Tunnustaessaan objektiivisen totuuden 
materialismi antaa oikean ratkaisun filosofian peruskysymyksen 
toiseenkin puoleen ja kumoaa agnostisismin.

Se, että tajunta ei anna todellisuuden oikeaa kuvaa kerralla, 
vaan askel askeleelta, johtaa agnostikon epäilysten kurimuk
seen. Hän on ymmällä, voimmeko siinä tapauksessa tiedostaa 
objektiivista todellisuutta. Kun kerran on epävarmaa, tiedos- 
tammeko sitä oikein, niin kuinka voisimme tietää, onko koko 
objektiivista todellisuutta yleensä olemassa?

Kaikki sellaiset epäilykset ovat kuitenkin seurausta tiedostus
prosessin metafyysillisestä, epädialektisesta tarkastelutavasta.

1 V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 110.
2 Sama, s. 124.
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Siitä, ettemme voi tiedostaa todellisuutta heti kokonaan, ei seu
raa, että se, mitä siitä nyt tiedämme, olisi virheellistä. Subjek
tiiviset idealistit, agnostikot kieltävät objektiivisen totuuden. 
Mutta sen olemassaolo ilmenee jo siinä, että nojautuessamme 
tietoihimme olioista, ulkomaailmasta, saamme käytännössä 
yleensä juuri niitä tuloksia, joita odotamme. Jos niin ei käy, niin 
ennemmin tai myöhemmin löydämme virheet tiedoistamme ja 
päättelyistämme ja korjaamme ne.

N. G. Täernyäevskl pilkkasi terävästi kirjoituksessaan »Inhimillisen tiedon 
luonne" agnostisismin hedelmätöntä skeptillistä skolastiikkaa käyttäen esimerk
kinä agnostikon järkeilyä, onko ihmisellä käsiä vai eikö ole. Tsernyäevski kir
joitti: »...ihmisestä, josta hänen molemmat kätensä tuntuvat ehjiltä, näyttää 
siltä, että hänellä on kaksi kättä; jos hänellä olisi tiedossa, että hänellä on 
kädet, niin hänellä olisi kaksi kättä; mutta onko hänellä käsiä vai eikö ole, 
siitä ei hänellä, eikä sen paremmin muillakaan ihmisillä, ole eikä voi olla 
tietoa. Me tunnemme vain mielikuvamme esineistä, itse esineitä emme tunne, 
emmekä voi tuntea. Kun emme tunne esineitä, emme voi myöskään verrata 
niihin mielikuvia, joita ne meissä synnyttävät; siksi emme voi tietää, vastaa
vatko mielikuvamme esineitä. Voi olla että vastaavat, mutta voi olla, että eivät 
vastaa... Meillä on mielikuva kädestä. On siis olemassa jotain, joka on herät
tänyt meissä käden mielikuvan. Mutta emme tiedä emmekä voi tietää, onko 
mielikuvamme kädestä sen 'jonkin’ kaltainen, joka sen on saanut aikaan. Se 
voi olla sen kaltainen ja silloin se, mitä kuvitelimme kädeksi, todellakin on 
käsi ja meillä todellakin on kädet. Mutta voi olla niinkin, että mielikuvamme 
kädestä ei muistuta sitä todellisuudessa olevaa jotakin, johon olemme sen 
yhdistäneet, ja silloin se, mitä kuvitelimme kädeksi, ei olekaan olemassa eikä 
meillä ole käsiä, käsien asemesta meillä on jonkinlainen joukko jotain, joka 
ei muistuta käsiä, jotain meille tuntematonta, muta käsiä meillä ei ole...” 1

Objektiivinen totuus on sellainen, ettei se ensiksikään riipu 
siitä, tunnustaako sen suurempi tai pienempi joukko ihmisiä. 
Varsin usein, erikoisesti monimutkaisten tieteellisten kysymys
ten kohdalla, sitä ei aluksi monikaan tunnusta. Toiseksi se 
ennemmin tai myöhemmin valloittaa puolelleen ihmisten mielet 
voittaen ennakkoluulot ja erehdykset, vaikka jälkimmäisiä pidet
täisiin yllä voimakeinoinkin. Muistakaamme vaikkapa Koperni
kuksen oppi. Vaikka kirkko vainosi tämän opin kannattajia, ei se 
voinut estää sen leviämistä. Entä marxilaisuus? Sata vuotta 
sitten sen tunnusti vain pieni ryhmä ihmisiä. Nyt marxilaisuu

1 H. r. VepHuuieecKuu, H3ÖpaHHue (J)HJioco<J»CKHe coqHHeHHH, t. III. Toc- 
nojmTH3ÄaT, 1951, CTp. 536—537.
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desta on tullut miljoonien oppi, joka on vallannut heidän jär
kensä ja sydämensä. Kolmanneksi objektiivinen totuus, jos sitä 
oikein sovelletaan, johtaa menestyksellisiin tuloksiin käytännön 
toiminnassa.

Maailmassa ei liene filosofeja, jotka kieltäisivät totuuden 
yleensä. Sellaiset filosofit kokisivat heti fiaskon sotkeutuen ulos- 
pääsemättömiin ristiriitoihin. He eivät voisi edes sanoa, onko 
heidän totuuden kieltämisensä totta, koska he samalla myöntäi
sivät olevan olemassa ainakin yhden totuuden, ja heidän koko 
näkökantansa siis sortuisi. Monet materialismin vastustajat 
eivät kiellä totuutta yleensä, vaan ..ainoastaan” objektiivisen 
totuuden. Tulkitessaan totuutta omalla tavallaan eräät heistä 
(machilaiset) selittävät totuudeksi sen, mikä on „yleismerkityk- 
sellistä”, ja toiset (pragmatistit) sen, mikä tuottaa hyötyä.

Objektiivisuudessa on totuuden olemus. Ilman objektiivi
suutta ei yksinkertaisesti ole totuutta. Siksi machilaisten ja 
pragmatistien yrityksillä konstruoida „totuus” ilman sen objek
tiivisuuden tunnustamista ei ole mitään yhteistä todellisen 
kaikkivoivan, mahtavan tiedostuksen kanssa. Luonnollisesti 
objektiivinen totuus ennemmin tai myöhemmin tulee „yleismer- 
kitykselliseksi”, ts;. yleisesti tunnustetuksi, mutta siihen ei 
perustu sen olemus. Ei ole tärkeää, kuinka moni ihminen sen 
tunnustaa (koska se ei riipu ihmisestä eikä ihmiskunnasta), 
vaan se, että se on oikea, vastaa objektiivista todellisuutta. Tun
nettua on, että virheelliset opit, esimerkiksi uskonnolliset katso
mukset, ovat usein vallanneet sangen suurten ihmisjoukkojen 
mielet, mutta eivät ne siitä ole oikeiksi muuttuneet. Tämä tai tuo 
näkökanta ei ole totuus siksi, että se on yleismerkityksellinen, 
vaan siksi, että se heijastaa oikein todellisuutta ja tulee käytän
nössä vahvistetuksi.

Pitää paikkansa, että totuus, jota käytännössä sovelletaan 
oikein, johtaa menestykseen. Mutta ei läheskään kaikki, mikä 
yleensä tuottaa hyötyä, ole totuutta. Sen todistaa se tosiasia, 
että valhe ja petoskin ovat joskus ..hyödyksi” epärehellisille 
ihmisille.

Objektiivinen totuus on mittaamattoman arvokas aarre, jonka 
saavuttamiseksi toisiaan täydentäen ponnistelevat uupumatta 
aistimemme ja ajattelumme ja jonka ansiosta inhimillinen tie- 
dostus kohoaa asteelta toiselle.

165



4. Puhekieli ja ajattelu

Sanoilla ilmaistaviin käsittein tapahtuva yleistävä, abstrak
tinen ajattelu on vain ihmiselle ominaista. Biologinen kehitys 
johti eläinmaailman kohdalla aikoinaan vaiheeseen, missä 
tapaamme ihmisten välittömät edeltäjät — ihmisen apinanmuo- 
toiset esivanhemmat korkeasti järjestyneine ja kehityskykyisine 
hermostoineen. Mutta ihmisen esivanhempien muuttuminen ihmi
seksi tapahtui jo uusien, ei biologisten, tekijäin vaikutuksesta, se 
oli seurausta yhteiskunnallisesta työstä, josta tuli lähtökohta 
muussa luonnossa vertaansa vailla olevalle kehitykselle. . Tie
tyssä mielessä työ on luonut ihmisen, kirjoitti Engels. Nimen
omaan työtoiminnan ansiosta ihmiselle ilmaantui puhekieli ja 
ajattelu.

Jo ensimmäiset, yritykset käyttää luonnonesineitä työaseina 
ja erikoisesti työaseiden tietoinen valmistaminen laajensivat 
tavattomasti alkuihmisen näköpiiriä ja paljastivat hänelle ympä
röivien esineiden uusia ominaisuuksia. Yhteiskunnallisen työn 
prosessissa ihmiset tekivät jatkuvasti uusia keksintöjä, jotka 
rikastuttivat heidän aistihavaintojensa ja mielikuviensa piiriä 
sekä vähitellen kehittivät heidän ajatteluaan. Ajattelu puolestaan 
avasi työtoiminnan kehitykselle uusia mahdollisuuksia, ja ihmi
sille tulivat yhä selvemmiksi yhteistyön edut. Engels huomautti: 
»Sanalla sanoen muotoutumassa olevat ihmiset alkoivat tuntea 
tarvetta sanoa jotain toisilleen. Tarve loi vastaavat elimet: api
nan kehittymätön kuikunpää muuttui hitaasti, mutta varmasti 
modulaation ansiosta yhä täydellisempää modulaatiota varten, 
ja suun elimet tottuivat vähitellen lausumaan artikuloidun ään
teen toisensa jälkeen.” 1 Niin syntyi artikuloitu puhe, kieli, ja 
sen mukana ajattelu. Puhe ja ajattelu eivät voineet syntyä tämän 
tai tuon yksilön jonain henkilökohtaisena erikoisuutena. Lähtö
kohdiltaan ja sisällöltään puheella ja ajattelulla on selvästi 
ilmenevä yhteiskunnallinen luonne. Kuten Marx ja Engels osoit
tivat, »tajunta... on jo aivan alusta alkaen yhteiskunnallinen 
tuote ja pysyy sellaisena, niin kauan kuin ihmisiä yleensä on 
olemassa” 1 2.

1 K. M arx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 71.
2 M arx-Engels, „Die deutsche Ideologie”. 1953, S. 27.
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Synnyttyään puhe vaikuttaa koko työtoimintaan erittäin voi
makkaasti. Ilman ihmisiä yhdistävää puhekieltä ei järkiperäi
sesti järjestetty yhteiskunnallinen tuotanto olisi vähänkään 
merkittävämmässä mitassa mahdollista. Puhe vaikuttaa itse 
ihmisiinkin, jotka sitä käyttävät. Työ ja artikuloitu puhe tule
vat kahdeksi päätekijäksi, joiden vaikutuksesta aivot täydellisty
vät. Tätä taas seuraa kaikkien aistinelinten täydellistyminen. 
Miten voimakkaasti työtoiminta vaikuttaa aistinelinten kehityk
seen, voidaan päätellä vaikkapa seuraavista esimerkeistä. Koke
neet tekstiilialan työntekijät, jotka ovat erikoistuneet mustien 
kankaiden käsittelyyn, erottavat jopa 40 erilaista mustan värin 
vivahdetta, kun muut ihmiset näkevät vain 2—3 vivahdetta. 
Myllärit, joilla on suuri kokemus työstään, voivat tuntoaistin 
avulla määritellä tarkasti niin jauhojen laadun kuin seudunkin, 
missä jauhettu vilja on kasvanut. Ihmisen hajuaisti voi kehittyä 
myös erittäin hienoksi ja herkäksi, jos siihen on olemassa käy
tännön tarve. Niinpä afrikkalaiset busmannit jahtaavat leijonia, 
kirahveja tai seeproja vainuten niiden hajun paremmin kuin 
metsästyskoirat.

Ihmisten ajatus ilmaistaan sanoissa ja se esiintyy tavalli
sesti kielelliseen asuun puettuna. Kun joku ilmoittaa ajatuksensa 
toiselle, hän ilmaisee ne ääneen lausutuin sanoin, jotta häntä 
kuultaisiin. Eräistä ihmisistä näyttävät sanat ja puhe tarpeelli
silta vain siitä syystä, että niillä tehdään ajatukset muille 
ymmärrettäviksi, mutta ettei ihminen tarvitse ajatellessaan 
sanoja. Se on virheellinen käsitys. Samoin kuin taiteilijan maa
laamaa taulua ei voi olla ilman kankaalla olevia värejä, ei nor
maaleilla ihmisillä voi olla ajatuksia ilman sanoja, ilman puhe
kieltä. Ilman toisiaan ne eivät ole mahdollisia. Marxin mukaan 
kieli on tajunnan välitöntä todellisuutta. Se on ajatuksen luon
nollinen aines.

Syynä siihen virheelliseen käsitykseen, että ajatuksia voisi olla ilman 
sanoja, on se, että itsekseen ajatellessaan ihminen ei todellakaan lausu ääneen 
eikä edes itsekseen kaikkia niitä sanoja, jotka hänelle olisivat tarpeen silloin, 
kun hän ilmaisee kyseisen ajatuksen muille ihmisille. Väliin koemme jopa 
suuria vaikeuksia valitessamme tarpeellisia sanoja ja ilmaisuja, „emme löydä 
sanoja” ilmaistaksemme ajatuksiamme muille, tehdäksemme ne heille ymmär
rettäviksi, vaikka ajatus onkin itsellemme täysin selvä: näyttää siltä kuin 
sellaisessa tapauksessa sanat eivät vain olisi ilmaisematta ajatuksiamme, vaan 
jopa vaikeuttaisivat niiden ymmärtämistä.
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Mutta se ei suinkaan merkitse, että jokin kyseinen ajatuksemme olisi 
meillä itsellämme vailla sanallista asua. Ajatellessamme emme kovinkaan 
usein anna ajatuksillemme yksityiskohtaista sanallista asua. Mutta jos silloin 
emme löydäkään kaikkia  sanoja, jotka olisivat välttämättömiä ajatuksen yksi
tyiskohtaiseen ja kehiteltyyn muotoiluun, niin yhdet tai toiset sanat kuitenkin 
ovat olemassa. Voittaessamme vaikeudet tarpeellisten sanojen valinnassa 
kehitämme itse ajatusta edelleen.

Kun ajatukselle annetaan tarkka sanallinen ilmaisu, se saavuttaa selkey
den, johdonmukaisuuden ja täsmällisyyden. Tässä yksityiskohtaisessa sanalli
sessa asussaan se tulee täydelliseksi, ei vain muodoltaan, vaan myös sisäl
löltään.

Ajatuksen ja kielen erottamattomuudesta ei seuraa, että ne 
olisivat samastettavissa. Ero ajatuksen ja sanan välillä on siinä, 
että ajatus on objektiivisen todellisuuden heijastusta, kun taas 
sanat ovat keino ajatusten ilmaisemiseksi ja varmistamiseksi 
sekä väline niiden ilmoittamiseksi muille ihmisille. Juuri sano
jen ansiosta me saamme tietää muiden ihmisten ajatukset. Mutta 
koska ajatuksia ei ole ilman sanoja, niin toisaalta sanatkaan 
ilman ajatuksia, ilman sitä, mitä ajatus heijastaa, eivät ole 
mitään muuta kuin tyhjiä ääniä. Ajattelu ja kieli ovat kiinteästi 
toisiinsa sidottuja ja toisistaan riippuvaisia.

Meitä ympäröivän maailman oliot ja ilmiöt heijastuvat 
välittömästi aistimuksissa, joita ne synnyttävät. Tämä on 
aistimellista heijastusta konkreettisista esineistä ja ilmiöistä 
kaikkine yksilöllisten erikoispiirteiden vivahteineen. Mutta kuten 
olemme nähneet, aistimusten perustalta syntyy myös sellainen 
heijastusmuoto, jossa heijastuu sekin, mikä ei kyseisellä hetkellä 
välittömästi vaikuta aistinelimiin, vaan on edustettuna toisen, 
sitä signaloivan esineen tai ilmiön kautta. Se on myöskin todel
lisuuden konkreettista aistimellista heijastusta, mutta siinä'on 
otettu jo askel kohti abstraktiota ja yleistystä. Abstraktion mah
dollisuus johtuu siitä, että aistinelimin havaittu signaali on 
jotain täysin siitä poikkeavaa, mitä sen ilmaantuminen edustaa, 
sekä siitä, että yhtä ja samaa ilmiötä voivat erilaisissa olosuh
teissa edustaa erilaiset signaalit. Samalla jokainen sellaisista 
signaaleista, kuuluen täysin määrätyille esineille tai ilmiöille, 
toimii myös aivan tietyn ilmiön edustajana. Ne ovat konkreettis
ten esineiden ja ilmiöiden konkreettisia signaaleja.

Todellisuuden toisen signaalijärjestelmän synty ihmisellä 
avasi todella rajattomat mahdollisuudet yhä suuremmassa
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mitassa tapahtuvalle abstraktiselle ja yleistävälle heijastuk
selle— käsitteelliselle heijastukselle. Sana, joka on signaalien 
signaali, ei edusta vain jotain yhtä signaalia, vaan valtavaa 
määrää samantyyppisiä signaaleita, jotka saattavat yksityiskoh
dissaan erota toisistaan, mutta pääasioissa, kaikessa oleellisessa 
ovat samanlaisia. Sana ei siis heijasta jotain yhtä konkreettista 
esinettä, vaan monta samantyyppistä esinettä tai ilmiötä sekä 
niiden yhteyksien moninaisuutta.

Niinpä »harppi” sana ei tarkoita jotain yhtä esinettä sille 
ominaisine yksilöllisine erikoispiirteineen, vaan harppia 
»yleensä”, määrättyä esinetyyppiä tai -lajia; on samantekevää, 
onko se 15, 16 tai 14 senttimetrin pituinen, onko se valmistettu 
ehkä kokonaan metallista tai eräiltä osiltaan ehkä muovista jne. 
Samanlaisia ovat muutkin sanat.

Tästä seuraa se erittäin tärkeä johtopäätös, että sana, puhe 
on ajatuksellista erottautumista todellisuudesta, abstraktion ja 
yleistyksen väline. Lenin totesikin, että »jokainen sana (puhe) 
jo sinänsä yleistää" *.

Tämä sanan ominaisuus on yhteydessä ihmiselle ominaiseen 
psyykkisen toiminnan muotoon — käsitteiden muodostamiseen 
ja niiden käyttöön, ts. teoreettiseen ajatteluun. Juuri puhekielen 
ansiosta tajuntamme sai mahdollisuuden käyttää paitsi sitä 
mitä aistimukset kyseisellä hetkellä tarjoavat, myös sitä, mitä 
ne ovat antaneet aikaisemmin ja mitä ne voivat tarjota tulevai
suudessa. Tästä johtuen ilmaantui mahdollisuus erottaa ajatuk
sissa ominaisuus esineestä, johon se kuuluu, tarkastella kappa
leen jotakin ominaisuutta erillään esineen muista ominaisuuk
sista jne. Se laajensi hyvin suuresti tiedostamisen piiriä.

Sana on signaalien signaali vain siinä tapauksessa, että se 
on muodostunut vastaavia aineellisia esineitä heijastavien aisti
musten perustalta. Jos nuo esineet puuttuvat, niin sana on tyhjä, 
vailla ajatusta ja merkityksetön.

Olettakaamme, että piirtäjä lähettää jonkun henkilön nouta
maan harppia ja sanoo hänelle: »Olkaa hyvä, tuokaa minulle 
harppi.” »Harppi” sana ei sellaisenaan herätä tässä ihmisessä 
niitä aistimuksia, joita silmin nähty ja käsin kosketeltu harppi 
saa aikaan; tämä sana vain viittaa siihen, millaisia aistimuksia 1

1 B. H. Jlenm, OtMioco<l>CKHe TCTpaÄH, CTp. 256.
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ihmisen tulee kokea, kun hän löytää harpin. Mutta jos ihminen, 
jonka puoleen piirtäjä kääntyi, ei ole koskaan nähnyt harppia 
eikä yhdistä tähän sanaan oman aistimellisen kokemuksensa 
pohjalta aivan tiettyä aistimusten kokonaisuutta, niin silloin 
..harppi” sana ei voi toimia signaalien signaalina.

Sanotusta ei seuraa, että aistimukset eivät heijastaisi sitä 
yleistä, mikä sisältyy konkreettisiin olioihin ja ilmiöihin. Jos 
näin olisi, niin silloin ei yleinen voisi heijastua myöskään kos
kaan ajatuksissa, sanoissa. Kun esimerkiksi aistimme erilaisten 
kukkien tuoksuja, voimme aistimellisesti havaita myös sen ylei
sen, mikä on yhteistä samaan lajiin kuuluvien kukkien tuoksulle. 
Mutta aistimuksessa tämä yleinen liittyy erottamattomasti yksi
tyiseen. Sanassa sitä vastoin yleinen on yksityisestä erotettuna, 
abstrahoituna. Mutta ennen kuin tuo abstrahointi toteutui 
sanojen avulla, oli asteittain täydellistynyt kyky aistimusten 
välityksellä erottaa yleinen yksityisestä.

Ihmiset eivät suinkaan kohtakaan heti puhekielen syntyessä 
saavuttaneet sitä yleistämisen laajuutta, joka on nykyaikaisen, 
abstraktiseen ajatteluun tottuneen kulttuuri-ihmisen puheessa, 
sanoissa. Alkuihmisen kyky yleistävään ajatteluun ei ollut 
kovinkaan suuri, vaikka hän olikin jo alkanut puhua. Hänen 
kielensä sisälsi vain vähän yleisiä käsitteitä ja nekin yleistivät 
rajoitetusti. Tästä voimme päätellä nykyisin elävien takapajuis
ten heimojen kielestä, ja nämäkin ovat kehittyneet hyvin pitkälle 
alkukantaisiin ihmisiin verrattuna. Niinpä erään heimon kieleen 
sisältyy 75 sanaa eri tavoin tapahtuvan kävelemisen ilmaisemi
seen ja yli kymmenen sanaa keittämisen kuvaamiseen, mutta 
siitä puuttuvat yleiset käsitteet „käydä” ja ..keittää”. Eräät 
pohjoiset heimot merkitsevät eri sanoilla „lumen maassa”, »sata
van lumen”, »pyryävän lumen”, »lumen kinoksessa” (tällaisia 
sanoja heillä on yli 40), mutta samaan aikaan heiltä puuttuu 
yleinen sana »lumi”. Eräillä heimoilla ei ole yleistä sanaa 
»mursu”, mutta ovat kyllä sanat »mursu jäällä”, »mursu 
vedessä”, »jäälle kiipeävä mursu”. Niin riittämättömästi yleis
tävältä kuin tällainen puhekieli meistä näyttääkin, on se kuiten
kin edennyt jo kauas ensimmäisestä signaalijärjestelmästä, jopa 
ensimmäisistä puhekielen alkeistakin. Se yleistää jo verraten 
laajasti, minkä ansiosta esimerkiksi kaikenlaisissa kinoksissa 
olevaa lunta nimitetään samalla sanalla ja mursujen välisistä
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monista yksilöllisistä eroista huolimatta kaikkia jäällä makaavia 
mursuja nimitetään samalla sanalla. Siinä on kiteytettynä se 
ihmistajunnan kyseisen kehitystason taakseen jättämä pitkä tie, 
joka erottaa sen alkuihmisen tajunnan kehitystasosta.

Puhe koostuu ennen muuta sanoista ja  sanat yksityisistä 
artikuloiduista äänteistä. Millaisessa suhteessa nämä äänteet 
ovat niillä nimettyihin esineisiin ja ilmiöihin? Ne ovat sovinnai
sia merkkejä, joita kansa on luonut inhimillisen kanssakäymisen 
monivuosisataisessa käytännössä. Mitään salaperäistä yhteyttä 
näiden äänteiden ja niillä nimettyjen esineiden välillä ei ole eikä 
voi: olla. Käsitykset salatuista yhteyksistä sanojen äänteiden ja 
esineiden välillä ovat kuvittelua ja taikauskon piiriin kuuluvia; 
magian kannattajat uskovat, että esineillä ja ihmisillä ovat jon
kinlaiset „oikeat” nimet, joita lausumalla voi muka vaikuttaa 
näihin esineisiin ja ihmisiin, määrätä heidän kohtalostaan. Jo 
siitä, että yhtä ja samaa esinettä nimitetään eri kansojen parissa 
eri tavoin ja erilaisin ääntein, näkyy, että esineiden ja niiden 
sanallisten nimitysten välillä ei tosiasiassa vallitse mitään maa
gillista, salaperäistä yhteyttä. Niinpä se esine, joka venäjäksi 
on „ctoji" („pöytä”), on saksaksi „der Tisch”, englanniksi „the 
table” jne.

Jos onkin ehdonvaltaista ja sattumanvaraista, millaisista 
äänteistä sanat koostuvat, niin ehdonvaltaista ja sattumanva
raista 'ei ole se, mitä nämä sanat ja sanayhtymät nimenomaan 
merkitsevät. Käytännöllisessä toiminnassaan ihmiset ovat teke
misissä esineiden ja ilmiöiden kanssa. Siksi kielessä täytyy 
välttämättä olla sellaisia sanoja, joilla nimetään ihmisille elin
tärkeitä esineitä ja ilmiöitä. Ihmiset käyttävät hyväkseen esi
neiden ja ilmiöiden moninaisia ominaisuuksia. Tästä seuraa 
väistämättä, että kielessä tulee olla sanoja, jotka merkitsevät 
näitä ominaisuuksia. Aivan samoin täytyy syntyä myös sanoja, 
jotka ilmaisevat kappaleiden liikuntaa, niiden vaikutuksia toi
siinsa, niiden keskinäisiä yhteyksiä, koska kaikki s.e on ihmisille 
tärkeää. Ihmisten käytännöllinen toiminta johti myös niiden 
sanojen muodostamiseen, jotka luonnehtivat olioiden suhteita 
avaruudessa ja ajassa. Myös sellaisten sanojen synty on ollut 
välttämätöntä, jotka merkitsevät ihmisten suhteita heitä ympä
röiviin ilmiöihin ja toisiinsa. Tieteen kehitystarpeet ovat synnyt
täneet uusia sanoja, jotka eivät ilmaise vain aistimin havaitia-
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via olioita ja ilmiöitä, vaan myös niissä syvemmällä piileviä 
yhteyksiä, lainmukaisuuksia, niiden olemusta; on ilmaantunut 
sanoja, jotka merkitsevät olioiden suhteiden ja yhteyksien 
ominaisuuksia, ja sanoja, joilla nimitetään muita sanoja sekä 
sanojen välisiä yhteyksiä.

Ei siis ole sattumanvaraista eikä ehdonvaltaista, mikä 
nimenomaan saa sanallisen ilmaisun ja tulee sanojen muodossa 
kielen rakennusosaksi, vaan sen määräävät välttämättömyyden 
voimalla kansalle elintärkeät käytännön tarpeet sekä kehittyvän 
ajattelun vaatimukset, jotta objektiivinen todellisuus voisi hei
jastua siinä yhä täsmällisemmin. Kielessä ja ajattelussa heijas
tuu se, mitä ihmiset tietävät ulkomaailmasta ja itsestään sekä 
siitä, millaisia tiedostusvälineitä heillä kullakin hetkellä on 
käytettävissään.



V l u k u

TODELLISUUDEN ILMIÖIDEN 
LAINMUKAINEN YHTEYS

1. Dialektinen kehitysteoria

Edellä käyneestä esityksestä näkyy, että marxilaisen filoso
fian tärkeimpiä piirteitä ei ole vain maailman aineellisuuden, 
vaan myös sen seikan tunnustaminen, että materia, luonto on 
ikuisen keskeytymättömän ja lainmukaisen liikunnan, muutok
sen ja kehityksen tilassa. Nyt meidän on tarkasteltava kaikkein 
yleisimpiä kehityslakeja.

Objektiivisen maailman lait ovat liikunnan, kehityksen 
lakeja. Esineet ja ilmiöt voidaan ymmärtää ja selittää oikein 
vain sillä ehdolla, että niitä tarkastellaan niiden synnyn ja kehi
tyksen prosessissa. Tiede on todistanut askel askeleelta, todelli
suuden alalla toisensa jälkeen koko meitä ympäröivän maailman 
kehittyvän. 19. vuosisadan loppuun mennessä kehityksen ajatus 
levisi hyvin laajasti ja  tuli yleisesti tunnustetuksi.

Pelkkä kehityksen periaatteen tunnustaminen ei kuitenkaan 
ole vielä riittävä. Lisäksi on tärkeätä ymmärtää oikein kehityk
sen luonne ja lähde, millaisia ovat ne yleiset lait, joiden mukaan 
kaikenlainen kehitys tapahtuu. Voidaan tunnustaa liikunta, 
mutta sittenkin pysyä metafyysikkona. Tieteen saavutusten 
vaikutuksesta, erityisesti 19. vuosisadan jälkipuoliskolta lähtien, 
alkoi ilmaantua vulgääri-evolutionistisia teorioita, jotka tunnus- 
taessaan kehityksen sanoissa itse asiassa puolustivat ajan 
uusien tuulahdusten mukaisesti hiukan muunnettua vanhaa 
metafyysillistä luonnonkäsitystä. Lenin kirjoitti, että sellainen 
kehityksen ajatuksen tunnustaminen alataloitta a totuutta.1

1 Ks. B. M. JlenuH, C>Hjioco4>cKHe TerpaAH, CTp. 239.
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Ja todellakin on eri asia, ymmärretäänkö kehityksellä vain 
sellaista prosessia, joka tuo olemassa olevaan ainoastaan joita
kin pieniä, osittaisia, pelkästään määrällisiä muutoksia, vai 
ymmärretäänkö sillä monimutkaista prosessia, jossa olemassa 
oleva kokee paitsi määrällisiä myös syvällekäypiä laadullisia 
muutoksia ja jolloin aikansa eläneet muodot vähitellen vanhen
tuvat ja katoavat jättäen paikkansa uusille, korkeammille ja 
täydellisemmille muodoille. Selvää on, että nämä ovat kaksi 
suoraan vastakkaista kehitysteoriaa.

Edellinen teoria on metafyysillinen, sillä sen kannalta kat
soen ei liikunta, kehitys johda vanhan tuhoutumiseen, kuoleen- 
tumiseen ja uuden syntyyn. Se kieltää ilmiöiden ja olioiden 
sisäiset ristiriidat, vastakohtien taistelun kehityksen lähteenä. 
Se käsittää kehityksen vain tasaisena, vähittäin tapahtuvana 
määrällisenä prosessina ja kieltää tietyssä kehitysvaiheessa 
esiintyvät laadulliset harppaukset.

Jälkimmäinen on dialektinen teoria, joka on ainoa tieteelli
nen, koska se objektiivisesti olevaa todellisuutta vastaavasti 
ymmärtää kehityksen vanhan vaihtumisena uuteen, vanhan kuo- 
leentumisena ja uuden syntynä, tuo esiin muuttuvien esineiden 
sisäiset ristiriidat ja näkee näiden ristiriitojen kehittymisessä ja 
ratkaisemisessa kehityksen pääasiallisen liikkeellepanevan 
voiman.

Kirjoitusluonnoksessaan »Dialektiikasta” Lenin esittää näi
den kahden teorian, kahden kehitysteorian selkeän ja syvällisen 
vertailun. Lenin kirjoittaa: »Kaksi pääasiallista... käsitystä kehi
tyksestä (evoluutiosta) ovat: kehitys vähentymisenä ja lisään
tymisenä, toistumisena, ja kehitys vastakohtien ykseytenä (yhte
näisen kahtiajakautumisena toisensa poissulkeviksi vastakoh
diksi ja niiden keskinäissuhteena). Kun liikunta käsitetään 
ensiksi mainitulla tavalla, jää varjoon i t s e liikunta, sen 
l i i k k e e l l e p a n e v a  voima, sen alkulähde, sen motiivi (tahi 
tämä alkulähde käsitetään ulkopuoliseksi — jumalaksi, subjek
tiksi etc.). Toinen käsitystapa suuntaa perushuomion nimen
omaan ’i t s eMiikunnan alkulähteen tiedostamiseen. Edellinen 
käsitystapa on kuollut, kalpea, kuiva. Jälkimmäinen on elämän- 
mukainen. V a i n  jälkimmäinen antaa avaimen... 'hyppäyksien’, 
'asteittaisuuden keskeytymisen’, Vastakohdaksi muuttumisen’, 
vanhan tuhoutumisen ja uuden syntymisen ymmärtämi-.
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seen.” 1 Leninin lausunnoissa on osoitettu syvällekäypä, periaat
teellinen ero toisaalta kehityksen metafyysillisten, vulgääri- 
evolutionististen käsitysten ja toisaalta marxilaisen dialektisen 
kehitysteorian välillä. Dialektiikalla, joka näyttää kehityksen 
vanhan lainmukaisena vaihtumisena uuteen, on suuri vallan
kumouksellinen merkitys.

Näiden kahden kehitysteorian välisen periaatteellisen eron 
näkeminen on hyvin tärkeätä tieteelliselle maailmankäsitykselle 
ja käytännölliselle toiminnalle. Metafyysillinen käsitys kehityk
sestä ei pysty antamaan oikeaa suuntaa tieteelle ja sitä vastaa
valle tiedostukselle. Jos kehitys olisi vain liikuntaa ilman vanhan 
vaihtumista uuteen, ilman sisäisiä ristiriitoja ja siirtymistä 
tilasta toiseen, olisi mahdotonta selittää kehittyvän maailman 
erittäin rikasta, monisäikeisyydellään ja värikkyydellään häm
mästyttävää muotojen suurta erilaisuutta. Olisi mahdotonta rat
kaista oikein kysymyksiä siitä, miten joistakin materian hiukka
sista syntyy uusia, kuinka kemiallisten alkuaineiden muuttumi
nen tapahtuu, kuinka maapallolla on monien miljoonien vuosien 
aikana epäorgaanisesta materiasta syntynyt orgaaninen mate
ria, elämä, miten sitten kasvi- ja eläinlajit muuttuvat toisiksi, 
kuinka aistintakyvyttömästä materiasta syntyy aistiva ja ajatus
kykyjen materia jne.

Dialektinen kehitysteoria osoittaa oikean tien tiedostukseen 
ja niin ollen myös varman tien luonnon lakien ja voimien hallit
semiseen. Kun kehitys on uuden syntymisen ja vanhan katoami
sen prosessi, niin tieteen tehtävänä on tutkia, miten itse luonto, 
materia muuttuu liikuntansa kestäessä muodoista toisiksi, alem
mista korkeammiksi, yksinkertaisista monimutkaisiksi, luoden 
ympärillämme olevan objektiivisen maailman koko moninaisuu
den. Juuri tällaisen selittämisen tietä tiede on saavuttanut häm
mästyttäviä menestyksiä luonnon tutkimisessa. Nykyajan tiede, 
joka ratkaisee mitä mutkikkaimpia atomifysiikan, kosmogonian, 
biologian, sosiologian ym. kysymyksiä, an taa . yhä uusia 
todisteita dialektisen kehitysteorian paikkansapitävyydestä.

Marxilainen dialektiikka antaa avaimen objektiivisen maail
man kehityksen mutkikkuuden ja monitahoisuuden selittämiseen, 
se näyttää tuon kehityksen sisällön ja muotojen rikkauden. Se

' B. H. JlenuH, <t>H.ioco(j)CKHe TetpaÄH, erp. 327, 328.
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tutkii yleisimpiä kehityslakeja, vanhan kuoleentumis- ja uuden 
syntyprosessia, maailman ikuisen uudistumisen prosessia.

Dialektiikan peruslait ovat: määrällisten muutosten laadulli
siksi muuttumisen laki, vastakohtien ykseyden ja taistelun laki 
sekä kieltämisen kieltämisen laki. Kukin näistä laeista kuvastaa 
jotakin objektiivisen kehityksen oleellista puolta, rajaa, muotoa 
tai piirrettä.

Määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen laki selit
tää, millaisten prosessien vaikutuksesta ja millä tavoin esineet 
kokevat laadullisia muutoksia; se näyttää, että kehitykseen 
sisältyy vähäisten määrällisten muutosten asteittaisen, tasaisen 
karttumisen muodon rinnalla asteittaisuuden keskeytymisen, 
vanhasta laadullisesta tilasta uuteen tapahtuvan harppauksen 
muoto. Vastakohtien ykseyden ja taistelun laki tuo ilmi kaiken
laisen kehityksen lähteet, sen sisäisen virikkeen, liikkeellepane
van voiman, joka on esineille ominaisten vastakkaisten puolien, 
voimien ja taipumusten välinen taistelu. Kieltämisen kieltämisen 
laki kuvastaa ja luonnehtii eri kehitysvaiheiden välistä jatku- 
vuussuhdetta, kehityksen perussuuntaa, sen perustendenssiä, 
joka on etenevää liikuntaa yksinkertaisesta monimutkaiseen, 
alemmasta korkeampaan, tämän liikunnan mutkikasta »spiraali
maista” muotoa.

Mainitut lait ovat vain dialektiikan tärkeimpiä, oleellisimpia 
peruslakeja, joihin se ei rajoitu. Näiden lakien ohella on ole
massa koko joukko kategorioita, yleiskäsitteitä, jollaisia esimer
kiksi ovat: ilmiöiden yleinen yhteys, syy ja seuraus, sisältö ja 
muoto, sattuma ja välttämättömyys, olemus ja ilmiö jne.

Dialektiikan lait ja yleiskäsitteet eivät ole keksittyjä, vaan 
ne on otettu itsestään luonnosta ja yhteiskuntaelämästä, ne hei
jastavat ihmisten tajunnasta riippumatta olemassaolevia objek
tiivisia lakeja. Juuri sen vuoksi marxilainen dialektiikka tekee 
meille mahdolliseksi saada selville ja ymmärtää syvällisemmin 
olemisen ja tiedostuksen mutkikkaita ja monisäikeisiä kehitys
prosesseja.

Marxilaisen dialektiikan vallankumouksellista olemusta eivät 
hyväksy vanhan puolustajat, riistäjäluokat. Yksi marxilaisuuden 
vastustajien taistelukeinoista on dialektiikan objektiivisen luon
teen kieltäminen. Reformistit, pikkuporvarilliset sosialistit ja  
monet porvarillisen filosofian erilaisten suuntien edustajat yrit-
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tavat todistaa, että dialektiikka on vierasta objektiiviselle todelli
suudelle ja että joidenkin sen periaatteiden vaikutus ilmenee 
parhaassa tapauksessa vain ajattelun alalla. Niinpä ranskalai
nen porvarillinen filosofi M. Merleau-Ponty hyökkäilee kirjas
saan »Dialektiikan kommellukset” dialektista materialismia 
vastaan siitä, että se näkee »objektissa, elämässä sitä, mitä 
siellä voi vähiten olla,— dialektiikkaa”. Idealistit asettavat ole
misen lait ajattelun lakeja vastaan. Todellisuudessahan dialek
tiikan lait esiintyvät myös »subjektiivisen dialektiikan”, ts. tie- 
dostuksen ja ajattelun lakeina juuri siitä syystä, että ne ovat 
objektiivisen olemisen lakeja.

Todella tieteellinen tiedostusmetodi, kuten jo on sanottu, ei 
ole joidenkin ihmisjärjen kaavailemien mielivaltaisten sääntö
jen summa. Vain idealistit käsittävät metodin niin. Tieteellinen 
metodi vastaa todellisuutta itseään, ja siitä syystä se on oikea 
objektiivisen maailman ilmiöiden tutkimustapa. Voidakseen 
oikein, tieteellisesti lähestyä todellisuutta, tutkia ja käytännössä 
muuttaa sitä, pitää nojata sen omiin lakeihin. Marxilainen 
dialektiikka antaakin tiedon kaiken todellisuuden, luonnon, 
yhteiskuntaelämän ja myös ajattelun, yleisimmistä kehitys- 
laeista.

Olisi kuitenkin erheellistä katsoa dialektisen materialismin 
tarkoittavan sitä, että nämä tai nuo tosiasiat pitäisi mukauttaa 
dialektisiin lakeihin ja käsitteisiin. Se on vulgääriä dialektiikan 
käsittämistä. Marxilaisuuden klassikot ovat usein huomautta
neet, että dialektiikka ei ole pelkkä valmiiden totuuksien todis- 
teluväline, vaan reaalisten ilmiöiden ja prosessien tutkimusohje, 
objektiivisen totuuden tiedostusmetodi.

Kuten edellisessä luvussa osoitettiin, jokainen laki käsittää 
ja ilmaisee yhdenlaatuisten ilmiöiden suuren joukon olemuksen, 
sisäisen yhteyden, sen oleellisesti yhteisen, mikä luonnehtii koko 
tätä ilmiöiden joukkoa. Mutta jokaisella erillisellä ilmiöllä on 
omat erikoisominaisuutensa, ja lain vaikutus taittuu näiden 
yksityisilmiön erikoisominaisuuksien läpi. Tästä syystä laki saa 
erikoislaatuisen ilmauksen kussakin eri prosessissa ja kussakin 
eri ilmiössä.

Kun tämä koskee mitä tieteen lakia tahansa, on se otettava 
huomioon sitäkin suuremmalla syyllä ollessamme tekemisissä 
kaikkein yleisimpien kehityslakien kanssa. Dialektiikan lait
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vaikuttavat kaikilla aloilla: epäorgaanisessa ja orgaanisessa 
luonnossa; orgaanisessa luonnossa ne vaikuttavat sekä kasvi- 
että eläinkunnassa; ne vaikuttavat yhteiskunnassakin jokaisella 
historian kaudella, ne ovat myös ajattelun lakeja jokaisella tie- 
dostuksen alalla: matematiikassa, fysiikassa, kemiassa, biolo
giassa, kansantaloustieteessä, estetiikassa jne. Selvää on, eitä 
kun dialektiikan lait ovat yhteisiä näin erilaisten ilmiöiden ja 
prosessien kehitykselle, ne ilmenevät niissä eri tavoin, kunkin 
erikoisesta luonteesta riippuen.

Tämä on hyvin tärkeätä, jotta ei tehtäisi virheellistä johto
päätöstä, että pelkkä dialektisen kehityksen yleisten lakien tun
temus takaa automaattisesti menestyksen tiedostamisessa ja 
käytännöllisessä toiminnassa. Vain dialektiikan konkreettinen 
soveltaminen metodina konkreettisiin ilmiöihin ottaen huomioon 
niiden omalaatuisuuden, vain konkreettisten tosiasioiden ja kehi- 
tysehtojen tunnontarkka tutkiminen takaa tiedostamisen ja käy
tännön toiminnan menestyksen. Tästä syystä on todellisuuden 
konkreettisen erittelyn vaatimus marxilaisen dialektiikan tä r
keimpiä ja ratkaisevia erikoisuuksia. Juuri sen vuoksi dialektii
kan mitä tärkein periaate kuuluu: abstraktista totuutta ei ole, 
totuus on aina konkreettinen.

Dialektiikalle on vierasta kaikenlainen kaavamaisuus, joka 
ahtaa konkreettisen kehityksen elävän moninaisuuden yhteen 
tai muutamaan muotoon. Osoittaessaan kaikenlaisen kehityk
sen yleisimmät lait marxilainen dialektiikka vaatii selvittä
mään ja ottamaan huomioon näiden lakien todellisuudessa 
esiintyvien konkreettisten ilmenemismuotojen ehtymättömän run
sauden.

Tämä merkitsee, että dialektisen kehityksen yleisiä lakeja ja 
periaatteita on tarkasteltava erottamattomassa yhteydessä siihen 
erikoislaatuiseen ja yksilölliseen, mikä on ominaista jokaiselle 
ilmiölle ja prosessille. On otettava huomioon dialektiikan lakien 
todellisuudessa esiintyvien konkreettisten ilmenemismuotojen 
ääretön runsaus.

Sen vuoksi Lenin määritteli tätä kehitysmuotojen ääretöntä 
runsautta heijastavan dialektiikan „eläväksi, monipuoliseksi 
(monipuolisuuden laajetessa alituisesti) tiedostamiseksi, joka on 
loputtoman monivivahteista, loputonta lähentymistä todellisuu
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teen..."1 Dialektiikan »alituisesti laajeneva monipuolisuus”, 
»loputon monivivahteisuus” todellisuuteen lähentymisessä onkin 
juuri kehittyvän materian monisäikeisyyden, sen muotojen ehty
mättömän moninaisuuden heijastusta.

Valitettavasti Stalinin kultin vaikutuksesta ei näitä Leninin 
johtopäätöksiä dialektiikan sisällön ja muodon rikkauksista 
otettu täydellisesti huomioon. Stalinin esitystä dialektiikasta 
hänen teoksessaan »Dialektisesta ja historiallisesta materialis
mista” pidettiin »filosofisen ajattelun korkeimpana saavutuk
sena” ja siitä tehtiin dogmi. Siitä oli kuitenkin jäänyt kokonaan 
pois sellainen tärkeä ja yleinen kehityslaki kuin kieltämisen 
kieltäminen, dialektiikkaa ei esitetty tieto-oppina, vastakohtien 
ykseyden ja taistelun lakia ei näytetty dialektiikan »ytimenä” 
eikä lainkaan mainittu dialektisten kategorioiden merkityksestä 
tiedostamisen tukikohtina jne. Lenin kehitti todella luovasti 
Marxin ja Engelsin aatteita tällä alalla.

Siirtykäämme yksityiskohtaisempaan dialektiikan sisällön, 
sen lakien ja kategorioiden valaisemiseen. Tarkastelkaamme 
ensin sellaisia dialektiikan kategorioita kuin ilmiöiden yleinen 
yhteys ja keskinäinen riippuvaisuus toisistaan. Näiden katego
rioiden esitys on välttämätön dialektiikan peruslakien syvälli
sempää tarkastelua varten.

2. Ilmiöiden keskinäinen yhteys. Syy ja seuraus

Ensimmäinen seikka, mihin huomio kiintyy liikkuvaa mate
riaa tarkasteltaessa, on ilmiöiden yleinen keskinäinen yhteys ja 
keskinäinen riippuvaisuus, toisistaan, niiden loputon punoutumi
nen toisiinsa.

Tieteellisen tutkimuksen kehityskulku on todistanut jokaisen 
ilmiön kaikkien eri puolien ja erilaisten ilmiöiden keskinäisen 
riippuvaisuussuhteen ja yhteyden, minkä pohjalla rakentuu yhte
näinen, koko maailman käsittävä liikunnan prosessi. Tiede on 
osoittanut, että maailma on yhtenäinen kokonaisuus., jossa yksi
tyiset osat, ilmiöt ja prosessit ovat erottamattomasti toisiinsa

1 B. H. JlenuH, <t>Hjioco<}>CKHe Te-rpaflH, crp. 330.
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sidottuja. Materian liikunnan erilaiset muodot muuttuvat toisik
seen. Elollinen luonto on sidottu elottomaan ja siitä syntynyt. 
Ihmisten elämä on mahdotonta ilman luonnon kanssa tapahtu
vaa vuorovaikutusta. Ihmisyhteiskunta ei ole luonnon ulkopuo
lella, vaan on sen erikoinen osa, materian liikunnan erityinen 
muoto, jossa eivät vallitse ainoastaan yleiset, vaan myös erityi
set, vain yhteiskunnalle ominaiset lait. Yhteiskunnallisen elä
män eri puolet ovat yhteydessä toisiinsa.

Esineiden välinen yhteys voi olla luonteeltaan erilainen: 
eräät ilmiöt ovat välittömästi toisiinsa sidottuja, toiset useiden 
välirenkaiden kautta; mutta aina se on keskinäistä yhteyttä, kes
kinäistä riippuvaisuutta, keskinäistä vuorovaikutusta. Esineiden 
keskinäinen yhteys on universaalista, jokainen ilmiö on yhtey
dessä toiseen. Niinpä Engels kirjoitti: „Koko käsityspiiriimme 
kuuluva luonto muodostaa yhden järjestelmän, kappaleiden 
kokonaisyhteyden, ja tässä ymmärrämme kappaleiksi kaikki 
aineelliset realiteetit tähdestä atomiin...” 1

Materialistinen dialektiikka ei keksi mielivaltaisia keino
tekoisia yhteyksiä, se antaa tieteen tehtäväksi paljastaa yhteydet 
itse objektiivisesta maailmasta. Esineen tunnetuksitekeminen 
merkitsee sen yhteyksien ja välillisyyksien tutkimista kaikessa 
moninaisuudessaan.

Syy-yhteys (kausaliteetti) on eräs ilmiöiden yleisen lainmu
kaisen yhteyden muoto. Kaikki tieteet pyrkivät ilmiöitä tutkies
saan selvittämään niiden synnyn, kehityksen, muutosten ja 
häviämisen syyt. Tiedot ilmiöistä ja prosesseista ovat ennen 
muuta tietoja niiden synnyn ja kehityksen syistä. Muodostaes
saan käsitteet „syy” ja ..seuraus” ihminen eristää joitain puolia 
yhtenäisestä objektiivisesta prosessista. »Ymmärtääksemme 
yksityisiä ilmiöitä meidän on irrotettava ne yleisestä yhteydestä 
ja tarkasteltava niitä eristettyinä, ja tällöin vaihtelevista liik
keistä toinen esiintyy meille syynä ja toinen vaikutuksena...” 2

Syy ja seuraus ovat suhteellisia käsitteitä. Ilmiö, joka saa 
aikaan toisen, on tälle syynä. Syyn vaikutuksen tulos on seuraus. 
Syy-yhteys on sellainen ilmiöiden välinen välttämätön yhteys, 
jolloin toinen väistämättä synnyttää toisen. Niinpä veden kuu-

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 508. 
4 Sama, s. 617.
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mentaminen on syynä sen höyrystymiseen, koska joka kerta, kun 
tapahtuu kuumentaminen, syntyy höyrystymisen prosessi.

Syyn ja seurauksen käsitteet ovat kehittyneet yhteiskunnalli
sen käytännön ja maailman tiedostamisen prosessissa. Esimer
kiksi työnteossa ihmiselle setvisi, että hankaus synnyttää 
lämpöä.

Syyn ja seurauksen kategorioilla on suuri merkitys; niissä 
ajattelu on heijastanut objektiivisen maailman erään tärkeim
män lainmukaisuuden, jonka tietäminen on välttämätöntä ihmis
ten käytännölliselle toiminnalle. Tietäessään ilmiöiden ja pro
sessien synnyn syyt ihminen ja ihmisyhteiskunta saavat mah
dollisuuden vaikuttaa niihin, aiheuttaa niitä keinotekoisesti, 
herättää eloon tai, päinvastoin, estää niitä syntymästä.

Voidaksemme poistaa tai ehkäistä hädän tai onnettomuuden 
(sairauden, kuivuuden, anastussodan jne.) on meidän tiedettävä 
syyt niiden ilmaantumiseen. Tietämättömyys ilmiöitä synnyttä
vistä syistä tekee ihmisestä voimattoman ja avuttoman näiden 
ilmiöiden suhteen. Sensijaan syiden tietäminen avaa ihmisille 
ja yhteiskunnalle mahdollisuuden toimia asiantuntemuksella.

Syy edeltää ajallisesti seurausta ja saa sen aikaan. Mutta 
se ei merkitse, että jokainen edeltävä ilmiö olisi syy-yhteydessä 
sitä seuraaviin. Yö edeltää aamua, mutta se ei ole syynä aamuun. 
Ei saa sekoittaa syy-yhteyttä ilmiöiden ajalliseen peräkkäisyy
teen. Taikauskoinen ihminen on taipuvainen pitämään sotien 
syinä niiden alkamisen edellä esiintyneitä pyrstötähtiä, aurin
gonpimennyksiä tai muita niitä edeltäneitä ilmiöitä.

Syy on erotettava aiheesta. Aihe on tapahtuma, joka välittö
mästi edeltää toista tapahtumaa, kirvoittaa sen ilmaantumaan, 
mutta ei itse synnytä sitä. Aiheen ja seurauksen välillä on 
yhteys, mutta se on ulkoinen ja epäoleellinen. Niinpä aiheena 
matruusien kapinaan panssarilaiva „Potjomkinilla” kesäkuussa 
1905 oli se, että heille annettiin pilaantuneesta lihasta ja kaa
lista valmistettua keittoa. Syynä kapinaan oli kansan ja läpeensä 
mädän tsaristisen järjestelmän välisten ristiriitojen kärjistymi
nen, vallankumouksellisten mielialojen kasvu armeijassa ja lai
vastossa. Ala-arvoisen lihan jakaminen matruuseille tuli 
aiheeksi, sysäykseksi kapinaan, mutta se oli kapinaan yhteydessä 
vain ulkonaisesti, satunnaisesti. Ellei se olisi sitä laukaissut, niin 
jokin toinen tapaus olisi sen tehnyt.
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Ilmiöiden syy-yhteydellä on universaali, yleinen luonne. 
Kaikki ilmiöt maailmassa, kaikki muutokset syntyvät syiden 
vaikutuksesta. Ei ole ilmiöitä vailla syytä. Ihminen tiedostaa eri
asteisella tarkkuudella ilmiöiden syy-yhteydet; eräiden ilmiöiden 
syyt ovat meille toistaiseksi tuntemattomia, mutta silti ne ovat 
objektiivisesti olemassa. Niinpä lääketiede ei ole vielä paljasta-, 
nut tarkoin syöpäsairauksien syytä, mutta sekin syy on olemassa 
ja kerran vielä paljastetaan. Syy-yhteydestä voidaan esittää eri
laisia määritelmiä, voidaan olla eri mieltä siitä, onko syy-yhtey
den laki muotoiltava matemaattisesti tai muulla tavoin. Mutta 
tämä ei ole se, mikä erottaa materialismin ja idealismin syy- 
yhteyden käsittämisessä.

Materialismin ja idealismin välillä käydään taistelua syy- 
yhteydestä siksi, että ne ratkaisevat eri tavoin kysymyksen 
syy-yhteyttä koskevien tietojemme lähteestä. Materialismi tun
nustaa objektiivisen, tahdosta ja tajunnasta riippumattoman 
ilmiöiden syy-yhteyden ja sen enemmän tai vähemmän luotetta
van heijastumisen ihmispäässä. Idealistit joko kieltävät todelli
suuden kaikkien ilmiöiden syy perä isyyden, tai eivät johda syy- 
yhteyttä objektiivisesta maailmasta, vaan tajunnasta, järjestä.

Ajatus maailman kaikkien ilmiöiden syyperäisyydestä ilmai
see syy-yhteyden lakia. Filosofeja, jotka tunnustavat tämän 
lain objektiivisuuden ja ulottavat sen vaikutuksen kaikkiin 
ilmiöihin, nimitetään deterministeiksi (latinan kielen sanasta 
determino — m äärään). Syy-yhteyden kieltäviä filosofeja kutsu
taan indeterministeiksi. Syy-yhteyden laki edellyttää luonnollista 
selitystä kaikille ilmiöille. Se sulkee pois mahdollisuuden selittää 
luonnon ja yhteiskunnan ilmiöitä yliluonnollisiin, tuonpuoleisiin 
voimiin turvautuen. Johdonmukaisesti noudatettu materialisti
nen determinismi ei jätä sijaa jumalalle, ihmeille yms.

Filosofian historiassa syy-yhteyden objektiivisuuden kieltä
jänä esiintyi David Hume. Humen väite, että tietomme ilmiöiden 
syy-yhteydestä saamme kokemuksesta, on oikea, mutta hänen 
päättelynsä siitä edelleen ja käsityksensä itse kokemuksesta ovat 
virheellisiä. Hän katsoi kokemuksen subjektiivisiksi aistimuk
siksi ja kielsi sen objektiivisen sisällön. Kokemuksesta havait
semme, että ilmiö seuraa toista, mutta Hume otaksui, että ensik- 
sikään meillä ei ole perusteita pitää edellistä jälkimmäisen 
syynä, ja toiseksi meillä ei ole perusteita päätellä tulevasta men
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neen ja nykyisen kokemuksen perusteella. Hume tulee seuraa- 
vaan johtopäätökseen: syy-yhteys on vain totuttu yhteys aisti
musten välillä, ja siihen perustuva ennakkopäätelmä on tämän 
yhteyden odottamista. Aikaisempi kokemuksemme antaa meille 
aiheen odottaa, että tulevaisuudessakin hankaus synnyttää läm
pöä, mutta meillä ei ole eikä voi olla mitään varmuutta tämän 
tapahtuman objektiivisuudesta ja välttämättömyydestä. Syy- 
yhteys on Humen mukaan vain aistimusten ja ideoiden määrät
tyä peräkkäistä yhteyttä.

Tieteen toteamuksiin nojautuen dialektinen materialismi 
väittää, että todistuksena syy-yhteyden objektiivisuudesta on 
käytäntö. Engels kirjoitti: .....tiettyjen luonnonilmiöiden sään
nöllinen vuorottelu voi jo yksin synnyttää mielikuvan syy-yhtey
destä— aurinkoa seuraavat lämpö ja valo—.mutta siitä puut
tuu vielä todistelua, ja humelainen skeptisismi olisi väitteissään 
sikäli oikeassa, että säännöllisesti toistuva post hoc (tämän 
jälkeen) ei voi koskaan olla perusteluna väitteelle propter hoc 
(tämän takia). Mutta ihmisen toiminta suorittaa tarkastuksen 
syy-yhteyden suhteen. Kun keskitämme auringonsäteet poltto- 
peilillä polttopisteeseen ja saamme aikaan saman tuloksen kuin 
tavallisesta tulesta lähtevän säteilyn analogisella keskittämi
sellä, niin todistamme silloin, että lämpö tulee auringosta.” 1

Se tosiasia, että syytä ei aina seuraa odotettu vaikutus, ei 
kumoa syy-yhteyden objektiivisuutta, vaan vahvistaa sen. 
Kivääristä, jossa on nalli, panos ja luoti, ei aina tule laukausta. 
Mutta joka kerta, kun laukausta ei tule liipasinta painettaessa, 
voimme paljastaa objektiivisen syyn siihen, miksi siten ei 
tapahdu (ruudin kosteus, nallin vioittuminen jne.).

Kant ei ollut Humen kanssa yhtä mieltä siitä, että syy-yhteys 
on vain totuttu yhteys aistimusten välillä. Hän myönsi syy-yhtey
den olemassaolon, mutta ei objektiivisessa maailmassa, vaan 
meidän järjessämme. Kantin mukaan kokemus ei anna meille 
syy-yhteyttä; se on apriorinen, synnynnäinen järjen kategoria, 
jonka pohjalta erilaiset havainnot yhdistyvät arvostelmiksi.

Humen ja Kantin idealistiset katsomukset syy-yhteydestä 
toistuvat erilaisina muunnoksina positivisteilla, machilaisilla ja 
uuskantilaisilla. Mach kirjoitti: »Luonnossa ei ole syytä eikä

1 F. E ngels, Dialektik der Natur, S. 615. ■
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seurausta”, vaan „kaikki syy-yhteyden lain muodot johtuvat 
subjektiivisista pyrkimyksistä.” 1

Astrofyysikko A. Eddington yritti esittää perusteluja indeter
minismin puolesta. Puheessaan »Determinismin romahdus” hän 
pyrki uskottelemaan kuulijoilleen, että determinismin hävittämi
nen ei merkitse kieltäytymistä tieteellisestä tutkimustavasta, 
vaan lisää tutkittavien ilmiöiden analyysin syvällisyyttä ja täs
mällisyyttä.1 2 Esittikö Eddington joitakin uusia todisteita inde
terminismin puolesta? Ei, hän toisti vain sitä, mitä Hume oli jo 
aikoja ennen häntä sanonut. Hän järkeili seuraavasti. Kaikki 
johtopäätökset, joita aistimusten perustalta teemme, koskevat 
jotakin edeltänyttä ajankohtaa. Tutkimme esimerkiksi kemialli
sin menetelmin jonkin suolan kokoomusta. Johtopäätös, jonka 
teemme, ei itse asiassa koske kyseistä ainetta (suolaa), vaan 
sitä, mitä oli ennen käsittelyä. Seurauksen perustalla päätte
lemme syystä (retrospektiivinen johtopäätös), nykyisen perus
talla päättelemme menneisyydestä, mutta sitä ei kuulemma saisi 
tehdä. Kun Hume torjui lainmukaisuuksien, erikoisesti syy- 
yhteyden, olemassaolon pääasiassa siihen perustuen, että on 
muka luvatonta päätellä menneisyyden ja nykyisyyden perus
talla tulevaisuudesta, niin Eddingtonin katsomukset edustavat 
muunnettua humelaisuutta: hän kieltää lainmukaisuuden luon
nosta siksi, että on muka luvatonta päätellä nykyisyyden perus
talla menneisyydestä.

Luonnollista on, että päätellessämme nykyisyydestä mennei
syyteen saatamme tehdä virheitä aivan kuin muissakin päätte
lyissämme. Aineen kemiallisen analyysin perusteella saatetaan 
tulla johtopäätökseen, että alkuaine A on saatu aineesta K, 
vaikka se itse asiassa onkin saatu jostakin toisesta aineesta, 
jonka läsnäoloa reaktiossa ei ole osattu odottaa. Mutta käytäntö

1 Humelaista katsomusta syy-yhteydestä edustaa myös Bertrand Russell, 
joka pitää syyn käsitettä esitieteellisenä yleistyksenä ja vain eräänlaisena toi
mintaohjeena. Ero Humen ja Russellin käsityksissä syy-yhteydestä on kaiketi 
vain siinä, että Russellin mukaan syy-yhteyden laki ei perustu tottumukseen, 
kuten Humella, vaan vaistomaiseen uskoon, joka on juurtunut syvälle kieleen. 
Russell kirjoittaa: „Usko määrätynlaisen kokemuksen ulkoiseen syyperäisyy- 
teen on primitiivistä ja tietyssä mielessä ominaista eläimen käyttäytymiselle." 
(Russell, Human Knowledge. Its Scope and Limits, London 1948, p. 474.) Idea
listien näkökannan mukaan syy-yhteyden laki ei heijasta mitään objektiivisia 
yhteyksiä, vaan ilmaisee vain aistimusten vaihtumisessa vallitsevaa ajallista 
peräkkäisyyttä.

2 A. E ddington, The Decline of Determinism, Washington 1933, p. 149.
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korjaa tällaiset virheet ja tekee meille mahdolliseksi selvittää 
luotettavasti, mistä aineista jokin alkuaine on saatu. Niinpä 
useaan kertaan toistetut kokeet eivät ole jättäneet epäilyksen 
varjoakaan siihen tosiasiaan, että natriumia ja klooria saadaan 
kemiallisin keinoin keittosuolasta. Käytännössä tarkistetaan 
myös syy-yhteyksien selvittämistä koskevien johtopäätösten 
luotettavuus.

Nykyaikaiset idealistifilosofit korostavat jatkuvasti, että sana 
..syy” pitäisi poistaa filosofisesta terminologiasta. Syy-yhteys 
on muka monarkian tavoin jo elänyt yli aikansa. Syy-yhteyden 
lain idealistit korvaavat fuhktiosuhteen lailla: ei voida sanoa, 
että ilmiö A synnyttää ilmiön B, vaan voidaan vain todeta, että 
A ja B ovat toisistaan riippuvaisia (.4 on aina B:n saattama, 
joko sitä edeltäen tai seuraten).

Funktion ja funktiosuhteen käsite on eräs tieteen peruskäsit
teitä. Tämä käsite heijastaa objektiivisesti olemassa olevaa 
ilmiöiden välistä yhteyttä. Kaksi suuretta voivat olla seuraa- 
vassa yhteydessä keskenään: jos suure X saa erilaisia arvoja ja 
jos suure Y tällöin samalla muuttuu arvoltaan määrätyllä sään
nönmukaisuudella, niin nämä suureet ovat funktionaalisessa 
riippuvaisuussuhteessa keskenään, Y on X:n funktio yhtälön 
Y*=*f(X) mukaan. Toinen suure on riippuvainen muuttuva ja toi
nen riippumaton. Näin esimerkiksi kuljettu matka on ajan 
funktio, sillä tietyllä nopeudella kuljettaessa matka kasvaa 
ajan mukana.

Eräät porvarilliset filosofit, erikoisesti uuskantilaisen Mar- 
burgin koulukunnan edustajat (Natorp, Cassirer), ulottavat 
idealistisesti tulkitun matemaattisen käsitteen funktiosuhteesta 
kaikkiin luonnon ja yhteiskunnan yhteyksiin. Kausaliteetti, ts. 
syy-yhteys, ilmiöiden objektiivinen yhteys sulautuu heillä puh
taasti loogiseen käsitteeseen suureiden — eräillä idealistisilla . 
filosofeilla käsitteiden tai aistimusten — välisestä suhteesta.

Syyn ja seurauksen välinen riippuvaisuus voidaan tietysti 
esittää myös. funktiosuhteen muodossa: seuraus on syyn funktio. 
Mutta silloin himmenee se, mikä on syy-yhteydessä tär
keintä: syy reaalisena ilmiönä saa aikaan ja määrää seurauk
sen, toisen reaalisen ilmiön. Funktiosuhteen muodossa voidaan 
ilmaista mitä erilaisimpia riippuvaisuussuhteita, myös pinnalli
sia, epäoleellisia ja jopa mielivaltaisiakin. Idealisti sulattaa
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syy-yhteyden funktionaaliseen riippuvaisuuteen sillä verukkeella, 
ettei tieteelle ole muka merkitystä kysymyksellä, miten ilmiöt 
syntyvät ja onko niiden olemisella syynsä, vaan tärkeää on vain 
se, että ilmiöiden (tai suureiden) välillä vallitsee jonkinlainen 
riippuvaisuus, joka voidaan ilmaista määrätyllä lausekkeella. 
Mutta tuo näkökanta ei ole oikea.

Eräät idealistit vaihtavat syy-yhteyden perusteen ja päätelmän väliseen 
loogiseen yhteyteen. Mutta ilmiöiden välinen syy-yhteys on erotettava perus
teen ja päätelmän välillä vallitsevasta yhteydestä. Muodollisessa logiikassa 
nimitetään perusteeksi ajatusta, josta johtuu joku toinen ajatus. Esimerkiksi 
arvostelma »huoneessa on normaali lämpötila” seuraa päätelmänä toisesta 
ajatuksesta, että lämpömittari osoittaa 20°C. Lämpömittarin lukema ei ole 
syynä normaaliin lämpötilaan huoneessa, vaan perusteena huoneen lämpötilaa 
koskevalle johtopäätöksellemme.

Syy-yhteys (kausaliteetti) ei ole ajatusten yhteyttä johtopäätösten teossa, 
vaan reaalisten ilmiöiden välistä yhteyttä, jossa toinen ilmiö saa aikaan 
toisen. Ajatusten looginen yhteys päättelyissämme (perusteen ja päätelmän 
yhteys) on olevien olioiden suhteiden heijastusta, mm. myös niiden syyperäisen 
riippuvaisuuden heijastusta todellisuudessa. Syyn ja perusteen välisestä erosta 
ei luonnollisestikaan seuraa, että ajattelun piirissä ei ilmenisi lainkaan kausali
teettia, vaan että siellä vaikuttaisivat vain puhtaasti loogiset yhteydet, että 
syy-yhteyden periaatteen ajattelussa korvaisi riittävän perustelun periaate. 
Jokainen ajatus on syyperäinen.

Reaalisen syy-yhteyden tunteminen on perustana ihmisten 
käytännölliselle toiminnalle. Syyt tuntien ja niihin vaikuttaen 
voimme saada aikaan yhteiskunnalle toivottuja ilmiöitä ja, päin
vastoin, toimia ja taistella kielteisiä ja vahingollisia ilmiöitä 
vastaan.

Eräät fyysikot ovat hyökänneet syy-yhteyden periaatetta 
vastaan väittäen nykyaikaisen fysiikan kumonneen käsityksen, 
että kaikilla ilmiöillä on syynsä ja että ilmiön syyt sekä vaikutus- 
ehdot tunnettaessa voidaan määritellä sen aiheuttamat seurauk- 

• set. Heidän mielestään mikromaailman prosesseissa ei vallitse 
syyperäisyyttä. Yksikään mikrohiukkanen, vaikkapa elektroni, 
ei ole syy-yhteyden lain alainen, vaan valitsee vapaasti erilai
sista mahdollisuuksista liikeratansa.

Mutta minkäänlaisia päteviä tosiasioita, jotka kumoaisivat 
syy-yhteyden mikroilmiöissä, ei ole eikä voikaan olla. Fyysikot, 
jotka kieltävät syy-yhteyden lain vaikuttavan mikroilmiöissä, 
•vetoavat tavallisesti epämääräisyyssuhteeseen. Mutta mikro
maailman ilmiöiden epämääräisyyssuhteesta ei juonnu syy-
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yhteyden kieltäminen. SVy-yhteyden laki sanoo vain sen, että 
kaikki ilmiöt ovat syiden määräämiä, syyperäisiä. Se, miten 
syy-yhteys esiintyy erillisissä konkreettisissa tapauksissa ja voi
daanko laskea samanaikaisesti ehdottomalla tarkkuudella hiuk
kasen koordinaatti sekä nopeus, on jo toinen kysymys, jonka 
ratkaisussa on otettava huomioon tutkimuskohteen konkreettiset 
ominaisuudet. Makromaailman prosesseissa voidaan laskea 
samanaikaisesti sekä kappaleen asema että sen nopeus, mutta 
mikromaailmassa ei voida.

Hiukkasen asemaa ja impulssia ei voida samalla kertaa mää
ritellä ehdottomalla tarkkuudella. Tämä fyysikkojen löytämä 
lainmukaisuus mikrohiukkasten liikkeessä ei sovi yhteen sen 
syy-yhteydestä vallinneen käsityksen kanssa, joka oli luonteen
omainen 17. ja 18. vuosisadan tieteelle ja tunnetaan historiassa 
„laplacelaisen determinismin” nimellä.

Laplacelainen (ranskalaisen tiedemiehen Laplacen nimen 
mukaan) eli mekanistinen determinismin muoto, joka syntyi 
makrokappaleiden mekaanisen liikkeen tutkimuksen perustalta, 
lähti siitä, että koordinaatit ja impulssit ovat samanaikaisesti 
täsmällisesti määriteltävissä. Tiedämme jo (ks. III lukua), että 
atomin sisäisten prosessien kuvauksessa tiedemiehet joutuvat 
tekemisiin aivan erikoislaatuisin ominaisuuksin varustettujen 
hiukkasten kanssa (elektronilla on yhtaikaa sekä hiukkasmaisia 
että aalto-ominaisuuksia), joihin aikaisemmat, makrokappaleiden 
kuvauksessa kehitetyt koordinaatin ja impulssin käsitteet eivät 
ole sovellettavissa samassa määrin kuin makrokappaleisiin.

Nykyajan fysiikka antaa runsaasti tosiasia-aineistoa, joka 
vahvistaa syy-yhteyden lain universaalisuuden ja sen ilmenemis
muotojen moninaisuuden. Esimerkiksi, kun tunnetaan kulma, 
jossa elektroni ja positroni törmäävät yhteen (vastaavissa olo
suhteissa ne muuttuvat kahdeksi fotoniksi), ja niiden liike- 
nopeus, niin voidaan määritellä (laskea ennakolta) kahden 
muodostuvan fotonin liikesuunta. Eikö tämä todista syy-yhtey
destä mikroilmiöissä? Jos mikroilmiöissä ei vaikuttaisi syy- 
yhteyden laki, jos mikrohiukkasten liike tapahtuisi miten 
tahansa, mielivaltaisesti, niin yhdessä tapauksessa elektroni ja 
positroni synnyttäisivät kaksi fotonia ja toisessa samojen ehto
jen vallitessa ehkä yhden fotonin tai kaksi protonia. Mutta 
mikroilmiöissä vallitsevat omat lakinsa, niissä on määrätty
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johdonmukaisuutensa. Kuinka voidaän puhua mielivallasta 
..alkeishiukkasten” liikkeissä, kun määrätyissä ehdoissa molem
mat muodostuneet fotonit liikkuvat määrättyyn suuntaan, joka 
voidaan etukäteen laskea, jos tunnetaan elektronin ja positronin 
kohtauskulma ja niiden liikenopeus?

Todellisuuden kaikkien ilmiöiden syyperäisyyden objektiivi
sen luonteen perustelivat ja sitä puolsivat jo Marxia ja Engelsiä 
edeltäneet materialistit, mutta he rajoittuivat tarkastelussaan 
syy-yhteyden mekaaniseen muotoon, jossa syy esiintyy seurauk
seen nähden aina ulkoisena.

Jos materian mekaanisessa liikemuodossa vallitsevaa syy- 
yhteyttä pidetään ilmiöiden lainmukaisen yhteyden ainoana 
muotona maailmassa, niin joudutaan metafyysilliseen käsityk
seen syy-yhteydestä. Todellisuudessa' syy-yhteyden muodot ovat 
moninaiset. Niinpä esimerkiksi biologian syy-yhteyksiä ei voida 
pelkistää mekaniikan, fysiikan ja kemian syy-yhteyksiksi. Vielä, 
monimutkaisempi luonne syy-yhteydellä on yhteiskuntaelämän 
ilmiöissä.

Materialistinen dialektiikka on voittanut sen rajoittuneisuu
den, joka oli ominaista metafyysilliselle käsitykselle syy-yhtey
destä. Se on osoittanut, että syyn ja seurauksen yhteydellä on 
vuorovaikutuksen luonne: ei vain syy synnytä seurausta, vaan 
myös seuraus vaikuttaa aktiivisesti syyhyn sitä muuttaen. Vuoro
vaikutuksen prosessissa syy ja seuraus vaihtavat paikkaansa. 
„Mikä on syynä tässä tai tällä hetkellä, saattaa olla seurauksena 
siellä tai sillä hetkellä, ja päinvastoin.” 1 Esimerkiksi kapitalis
min kehitys Venäjällä oli syynä maaorjuuden lakkauttamiselle, 
mutta maaorjuuden lopettaminen muodostui vuorostaan syyksi 
kapitalismin kehittymiselle edelleen.

Syyn ja seurauksen vuorovaikutus merkitsee niiden jatkuvaa 
vaikutusta toisiinsa, minkä johdosta muuttuvat niin syy kuin 
seurauskin. Esimerkiksi tiede ja tuotanto kehittyvät jatkuvan 
keskinäisen vuorovaikutuksen tuloksena: muutokset tuotannossa 
ovat syinä perustaviin muutoksiin tieteessä, tieteelliset keksinnöt 
taas johtavat uudelleenjärjestelyihin tuotannon tekniikassa ja 
teknologiassa. Vuorovaikutus on todellisuuden ilmiöiden muu
tosten sisäinen syy (causa sui — oman itsensä syy). Maailma.

1 F. E ngels, Anti-Duhring, s. 29.
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erilaisten ilmiöiden vuorovaikutuksena ei tarvitse liikunnalleen 
ja kehitykselleen mitään alkusysäystä, ei mitään tuonpuoleista 
voimaa kuten jumalaa tms. Siksi F. Engels pitikin oikeana sitä 
Hegelin väitettä, että vuorovaikutus on todellinen lopullinen syy 
(causa finalis) kaikille olioille. Tietomme ei voi edetä vuoro
vaikutusta pitemmälle.

Tietystikään keskinäisessä vuorovaikutuksessa olevat voimat, 
tekijät eivät ole keskenään samanarvoisia. Tieteen tehtävänä on 
paljastaa vuorovaikutuksessa olevien voimien järjestelmästä 
ratkaisevat syyt.

Syyn ja seurauksen keskinäisiin suhteisiin vaikuttavat niitä 
ympäröivät ilmiöt, joiden muodostamaa kokonaisuutta kutsutaan 
ehdoiksi. Ehtojen joukossa voi olla sellaisia, jotka edistävät seu
rauksen syntyä, mutta myös sellaisia, jotka estävät syytä vaikut
tamasta. Syiden ja niiden vaikutusehtojen tuntemus antaa ihmi
selle mahdollisuuden nähdä ennakolta prosessien kulku ja ohjata 
sitä. Uraaniydinten hajoaminen voi erilaisista ehdoista riippuen 
johtaa joko valtavaan räjähdykseen tai hitaaseen energian 
vapautumiseen. Ihmiset käyttävät tätä käytännöllisessä toimin
nassa hyväkseen. Säteilyjä, joita syntyy räjähtämättömän hajoa
misen yhteydessä, käytetään lääketieteessä, maataloustieteessä 
ja muissa tutkimuksissa.

Ehdoista riippuen yksi ja sama ilmiö voi syntyä erilaisista 
syistä ja, päinvastoin, yksi ja sama syy voi johtaa erilaisiin seu
rauksiin. Niinpä valtava energia voidaan saada seurauksena 
sekä uraniydinten halkeamisesta että vety-ytimien yhtymisestä 
heliumin ytimiksi.

Ilmiöiden keskinäisiin syy-yhteyksiin, niiden moninaisuu
desta huolimatta, ei vielä sisälly lainmukaisten yhteyksien koko 
rikkaus maailmassa. Leilin sanoi tästä seuraavasti: „Kausali- 
teetti, kuten sen tavallisesti ymmärrämme, on vain yleismaail
mallisen yhteyden pieni osanen, mutta... ei subjektiivisen, vaan 
objektiivisesti reaalisen yhteyden osanen.” 1 Ilmiöt joutuvat 
keskenään erilaisiin suhteisiin, aika-, paikka-, atribuutti- jne. 
suhteisiin, jotka ovat yhteydessä kausaliteettiin, mutta eivät ole 
pelkistettävissä vain siksi.

1 B. M. JlettuH, <t>HJK>co$CKHe TCTpaAH, erp. 136.
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3. Laki ilmiöiden välisten olennaisten yhteyksien muotona.
Yksityinen, erikoinen ja  yleinen

Olemme tarkastelleet syy-yhteyden lakia ja sen merkitystä. 
Mutta mikä on laki, millaisia yhteyksiä kutsutaan lainmukai
siksi?

Yleisimmässä muodossaan laki on prosessien, ilmiöiden ja 
olioiden välinen määrätynlainen välttämätön suhde, joka johtuu 
niiden sisäisestä luonteesta, niiden olemuksesta. Lain käsite on 
yhtenä portaana objektiivisen maailman ilmiöiden yhtenäisyy
den, yhteyden ja vuorovaikutuksen inhimillisessä tiedostami
sessa. Lain käsite on muodostunut filosofian ja tieteen pitkä
aikaisen kehityksen tuloksena.

Jokainen ilmiöiden välinen yhteys ei ole laki. Laki on sellai
nen sisäinen yhteys, joka on luonteeltaan olennaista. Laki on 
olennainen ilmiöiden liikunnassa. Käsitteet laki ja olemus ovat 
samaa luokkaa, samaa astetta. Niinpä Mendelejevin keksimä 
jaksoittaisuuden laki paljastaa alkuaineen atomipainon (nykyi
sin atomin ydinvarauksen) ja alkuaineen kemiallisten ominai
suuksien välillä vallitsevan olennaisen sisäisen yhteyden. Ole
muksella ymmärretään sisäisiä pysyviä yhteyksiä. Todellisuuden 
olemus on sisäisenä vastakkaista ulkoiselle, muuttuvalle puo
lelle. Kun sanotaan, että ilmiö on ulkoista ja olemus sisäistä, 
niin ulkoista ja sisäistä ei vertailla erilaisina avaruudellisessa 
mielessä, vaan siinä suhteessa, mikä merkitys niillä on olion 
luonnehtimiselle.

Edelleen laki on ilmiöiden välinen välttämätön suhde. Lain
mukaiset yhteydet vaikuttavat määrätyissä olosuhteissa ehdotto
masti, välttämättömyyden voimalla. Esimerkiksi Galilein kek
simä vapaan putousliikkeen laki on laki juuri siksi, ettei sattu
malta eikä vain yhden kappaleen maahan putoamisen kiihtyvyys 
ole 9,8 m/se&, vaan aina ja kaikki kappaleet putoavat siten. Laki 
ei voi olla vaikuttamatta, jos kaikki sen edellyttämät ehdot ovat 
olemassa.1

1 Oppisanat ..laki” ja »lainmukaisuus” ilmaisevat samaa luokkaa olevia 
suhteita. Siksi niitä usein käytetään myös samaa tarkoittavina. Mutta näiden 
käsitteiden käytössä on jonkin verran eroakin. Laiksi nimitetään ilmiöiden 
välistä konkreettista välttämätöntä yhteyttä. Niinpä työarvolaki merkitsee sitä, 
että tavaran arvo määräytyy yhteiskunnallisesti välttämättömän työn määrästä. 
Sanalla »lainmukaisuus" luonnehditaan ennen muuta ilmiöiden määrättyä
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Lainmukaiset yhteydet ovat seurausta ilmiöiden syyperäisyy- 
destä. Elleivät ilmiöt olisi syyperäisiä, ei voisi olla puhettakaan 
minkäänlaisista lainmukaisuuksista. Voisiko vuodenaikojen 
vaihtelussa olla selvää peräkkäisyyttä ilman sen syitä, Maan 
kiertoliikettä Auringon ympäri ja Maan akselin kaltevuutta sen 
radan tasoon nähden?

Mutta syy-yhteyteen eivät sisälly vielä kaikki lainmukaiset 
yhteydet. Kuten aikaisemmin on korostettu, syy-yhteys on vain 
eräs osa objektiivisesta keskinäisyhteydestä, jonka muotojen 
runsauden tiede osoittaa.

Siitä, että lainmukainen yhteys on olennainen ja välttämätön 
yhteys, määräytyvät lain muut erikoispiirteet. Laki on se, mikä 
on yleistä ilmiöissä. Se merkitsee, että lain ilmaisema määrätty 
välttämätön yhteys ei vallitse vain erillisissä /yksityisissä 
ilmiöissä, vaan kaikissa kyseistä laatua olevissa ilmiöissä ja 
prosesseissa. Luonnon tai yhteiskunnan lakia nimitetään laiksi 
juuri siksi, että se ilmaisee yleisen: jos määrätyt ehdot ja syyt 
ovat olemassa, saavat ne rautaisella välttämättömyydellä aina 
ja kaikkialla aikaan vastaavat ilmiöt, seuraukset. Yleinen veto
voimalaki ilmaisee sellaista ominaisuutta, joka kuuluu poikkeuk
setta kaikille kappaleille luonnossa. Boyle-Mariotten laki heijas
taa ominaisuutta, joka ei esiinny kaikissa kaasuissa, vaan 
ainoastaan ohuissa kaasuissa, jotka ovat kaukana nestemäisestä 
olomuodosta. Mutta se ilmaisee kaasujen olennaisen ominaisuu
den. Yhteys, jonka se toteaa, on mainituissa ehdoissa luon
teeltaan välttämätön ja sanotuille kaasuille yleinen, sillä joka 
kerta näiden ehtojen vallitessa kaasujen tilavuuden ja paineen 
välillä on täysin määrätty suhde.

Lait voivat olla enemmän tai vähemmän yleisiä siitä riip
puen, miten laajan ilmiöiden alueen ne käsittävät. On lakeja,

säännöllisyyttä ja johdonmukaisuutta. Esimerkiksi vuodenaikojen vaihtelussa 
on havaittavissa tietty säännöllisyys: kesää seuraa syksy, syksyä talvi jne. 
Tämä säännöllisyys ja johdonmukaisuus on juuri lainmukaisuutta. Samaa voi
daan sanoa auringon ja kuun pimennysten jaksoittaisuudesta. Sanaa „lain- 
mukaisuus” käytetään myös silloin, kun täytyy korostaa, että kyseinen ilmiö 
ei ole satunnainen. Marxilaisuus opettaa, että yhteiskunnan kehitys on vääjää
mättömän lainmukainen, välttämätön prosessi. Tässä emme viittaa konkreetti
sesti johonkin määrättyyn lakiin, vaan korostamme välttämättömän yhteyden 
olemassaoloa. Tarkastelemme lainmukaisuutta välttämättömänä, määrättyjen 
syiden aiheuttamana prosessina, jossa voi vaikuttaa kokonainen ryhmä lakeja 
eikä vain yksi laki.
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jotka vaikuttavat kaikissa luonnonilmiöissä (energian häviä- 
mättömyyden ja muuttuvuuden laki), mutta on myös sellaisia 
lakeja, jotka vaikuttavat vain joissakin materian liikuntamuo
doissa, esimerkiksi biologisessa. Yhteiskunnallisen elämän lait 
ovat niin ikään yleisyyden asteen puolesta erilaisia: eräät 
vallitsevat kaikissa yhteiskuntamuodoissa, toiset taas ovat 
ominaisia vain joillekin yhteiskuntamuodoille. Kaikkein yleisim
piä, niin luonnolle, yhteiskunnalle kuin ajattelullekin ominaisia 
lakeja tutkii filosofia.

Niin yleinen kuin laki onkin, ei se ole olemassa erillään yksi
tyisistä ilmiöistä, niiden ulkopuolella, vaan ainoastaan yhtey
dessä yksityisiin ilmiöihin, prosesseihin jne.

Yleinen on reaalisten olioiden objektiivisesti olemassaolevaa 
yhteisyyttä. Tämä yhteinen ilmenee niiden ominaisuuksien, 
tuntomerkkien ja piirteiden yhtenäisyydessä. Yksityisellä (erilli
sellä) ymmärretään luonnon ja yhteiskunnan erillisiä olioita, 
ilmiöitä, prosesseja ja tapahtumia. Yksityisen ominaisuudessa 
voi esiintyä myös kokonainen ryhmä olioita tai ilmiöitä, jos. sitä 
tarkastellaan suhteessa toiseen vielä yleisempään ryhmään,'jota 
yhdistää määrätty yhteisyys.

Yleisen ja yksityisen kategorioiden lisäksi on tiede kehittänyt 
myös käsitteen erikoinen, joka on eräänlaisena yhdistävänä väli- 
renkaana yksityisen ja yleisen välissä. Suhteessaan yksityiseen 
erikoinen on yleistä, mutta yleiseen nähden se on yksityistä. 
Esimerkiksi vehnä merkitsee yksityistä, vilja erikoista ja kasvi 
yleistä. Vilja erikoisena on vehnään nähden yleistä, mutta kas
viin nähden yksityistä.

Erilaiset filosofiset koulukunnat ovat tulkinneet eri tavoin 
yleisen ja sen suhteen yksityiseen. Objektiiviselle idealismille on 
luonteenomaista tehdä yleisestä jotain absoluuttista: yleinen 
edeltää yksityistä ja luo sen. Esimerkiksi Hegel kirjoitti: ...„Ylei- 
nen on yksityisen perusta ja pohja, juuri ja aines.” 1 Hegelin 
mukaan hedelmä yleensä ja mineraali yleensä ovat olemassa 
yksityisistä hedelmistä ja mineraaleista riippumatta ja niitä 
ennen.

1 H egel, Encyclopädie der phylosophischen Wissenschaften im. Grundrisse, 
Werke, Sechster Band, Berlin 1840, S. 339.
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Toiset filosofit ovat taas päinvastoin kieltäneet kokonaan, 
että yleinen on objektiivista, ja myöntäneet vain yksityisen reaa
lisen olemassaolon. Yleisen he katsoivat ihmisen ajatustoimin
nan tulokseksi. Niinpä J. Locke kirjoitti: »Yleinen ja universaali 
eivät kuulu olioiden reaaliseen olemassaoloon; ne ovat järjen 
keksintöjä ja luomuksia, joita se on luonut omaan käyttöönsä, 
ja koskevat vain merkkejä, sanoja tai ideoita.” 1 Sitä käsitys- 
kantaa, että yleinen heijastaa jotain sellaista, jota ei todellisuu
dessa lainkaan ole eikä koskaan tapahdu, edustavat fenomena- 
listit ja positivistit.

Niin objektiiviselle idealismille kuin fenomenalismille ja 
positivismillekin on ominaista yleisen metafyysillinen irrottami
nen yksityisestä, mikä johtaa joko mystilliseen käsitykseen ylei
sen luovasta voimasta ja kaikkivoipaisuudesta tai subjektiivisen 
idealismin katsomukseen, jonka mukaan yleinen (mukaan luet
tuna luonnon sekä yhteiskunnan lainmukaisuudetkin) onkin vain 
ihmistajunnan luomus.

Materialistinen dialektiikka myöntää niin yksityisen kuin 
yleisenkin objektiivisiksi ja korostaa samalla, että ne ovat reaa
lisesti olemassa vain kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Lenin 
totesi, että »yksityinen ei ole olemassa muutoin kuin siinä yhtey
dessä, joka johtaa yleiseen. Yleinen on vain yksityisessä, yksi
tyisen kautta. Mikä tahansa yksityinen on (tavalla tai toisella) 
yleistä. Mikä tahansa yleinen on (joltakin osaltaan tai puolel
taan tai olemukseltaan) yksityistä. Mikä tahansa yleinen käsit
tää vain osapuilleen kaikki yksityiset esineet. Mikään yksityinen 
ei sisälly kokonaisuudessaan yleiseen jne., jne. Mikä tahansa 
yksityinen on tuhansien välillisten yhteyksien kautta yhteydessä 
toisen la jin  yksityisiin (olioihin, ilmiöihin, prosesseihin) ” 2.

Yksityisen ja yleisen välinen yhteys paljastuu kaikkialla. 
Kemisti, joka tutkii jotain kemiallista alkuainetta, vaikkapa 
vetyä, toteaa sen yhteydet muihin alkuaineisiin. Hän havaitsee, 
että vety on kaasu. Yleinen (kaasumainen olomuoto) on vain 
yksityisessä (vedyssä, hapessa, typessä jne.). Se on vain eräs 
yksityisen (vedyn) ominaisuus. Se ei käsitä vielä olion koko 
rikkautta. Vety, kuten mikä tahansa yksityinen, omaa lukemat

1 Locke, An Essay Concerning Human Understanding, London, Book III, 
Chap. III, Sect. XI, p. 330.

1 B. H. Jlenun, <I>HJioco<|>CKHe TetpaÄH, crp. 329.
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toman määrän ominaisuuksia. Yksityisellä ilmiöllä on sekä 
muiden ilmiöiden kanssa yhteisiä ominaisuuksia että vain sille 
kuuluvia erikoisominaisuuksia, jotka erottavat sen muista 
ilmiöistä. Yleinen ja yksityinen ovat siinä erottamattomassa 
yhteydessä.

Yleinen voidaan tiedostaa vain tutkimalla ja vertailemalla 
suurta joukkoa yksityisiä olioita. Tiedostus merkitsee nousua 
yksityisestä erikoisen kautta yleiseen.

Objektiivisessa kehitysprosessissa yksityinen voi muuttua 
yleiseksi, yksityisestä ilmiöstä voi tulla kehityksen yleinen lain
mukaisuus. Arvomuotojen kehitys on eräs esimerkki siitä, miten 
yhteiskunnassa yksityinen on muuttunut erikoisen kautta ylei
seksi. Yksinkertainen arvomuoto (jokin yksityinen tavara ilmai
see arvonsa jossain toisessa yksityisessä tavarassa) oli alku
peräisenä vaihtomuotona, jolloin se oli luonteeltaan satunnainen 
yksityistapaus. Yhteiskunnan kehittyessä vaihto muuttui yhä 
säännöllisemmäksi ja yksinkertainen arvomuoto vaihtui kehkey
tyneeksi arvomuodoksi, jolloin tavaran arvo ilmaistiin monissa 
vastikkeina toimivissa tavaroissa. Lopuksi vaihto muuttuu yksi
tyistapauksista yleiseksi ja ilmaantuu yleinen arvomuoto: kaikki 
tavarat vaihtuvat yhteen, yleisenä vastikkeena palvelevaan 
tavaraan. Yksinkertainen, kehkeytynyt ja yleinen arvomuoto 
suhtautuvat toisiinsa kuten yksityinen, erikoinen ja yleinen.

Yksityisen, erikoisen ja yleisen välisen yhteyden sekä niiden 
toisikseen muuttumisen käsittämisellä on erittäin suuri tieto- 
opillinen ja käytännöllinen merkitys. Samalla se on avuksi 
yhteiskunnallisten ilmiöiden dogmaattisia ja revisionistisia tul
kintoja vastaan taisteltaessa.

Revisionistit jättävät huomiotta ilmiöissä olevan yleisen, teh
den yksityisestä ja erikoisesta absoluutin. Mutta kaikki yksityi
nen sisältää itsessään momenttina yleisen, joka on reaalisesti 
olemassa. Yksityisiä ilmiöitä yhdistää yleinen lainmukaisuus, 
jonka tiedostaminen on välttämätöntä ilmiöiden kehityksen ym
märtämiselle ja käytännölliselle toiminnalle. Marxismi-leninismi 
välittää meille tiedon sosialistisen kehityksen yleisistä lain
mukaisuuksista. Eri maiden kommunististen puolueiden tehtä
vänä on soveltaa luovasti maittensa konkreettisiin olosuhteisiin 
marxismin-leninismin yleistä totuutta. Vain tällainen yleisen ja 
yksityisen yhdistäminen johtaa todellisuuden tieteelliseen ym
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märtämiseen ja takaa oikean johdon yhteiskunnan sosialistisen 
uudistamisen valtavassa tehtävässä.

Dogmaatikko kiinnittää huomionsa vain eri ilmiöissä olevaan 
yleiseen vaieten yksityisestä ja erikoisesta. Tämä johtaa siihen, 
että hän yrittää sopeuttaa kaikki ilmiöt yhteen kaavaan ja jättää 
vaille huomiota ilmiöiden kehityksen ehdot, konkreettisen tilan
teen ja luonteenomaiset erikoisuudet kussakin maassa kunakin 
ajankohtana. Mutta ilman näiden erikoisuuksien tuntemusta 
ei voida ymmärtää yleisten lakien vaikutustakaan. Opittuaan 
kaavat, joissa on ilmaistu yleinen, dogmaatikko ei kiinnitä huo
miota näiden kaavojen käyttöön muuttuvissa konkreettisissa 
oloissa. Mutta tähän konkreettisen suhtautumisen vaatimukseen 
sisältyy dialektisen metodin vaatimusten olemus. Yksityisen ja 
erikoisen luonteenomaisten piirteiden huomiotta jättäminen joh
taa vakaviin virheisiin ja vääristelyihin. Miten voitaisiin jossa
kin maassa johtaa oikein sosialistista rakennustyötä, jos ei otet
taisi huomioon tuon maan erikoispiirteitä (sen historiaa, perin
teitä, kansallisia erikoisuuksia jne.)?

Neuvostoliiton kommunistinen puolue on toiminnallaan anta
nut esimerkin yleisen ja yksityisen ongelman oikeasta ymmär
tämisestä ja ratkaisusta. Loistavana esimerkkinä tällaisesta 
dialektisesta ymmärtämisestä on NKP:n ohjelma. Lähtien 
marxismin-leninismin yleisistä ajatuksista siinä on tehty nykyi
sen aikakauden konkreettinen analyysi ja  määritelty neuvosto
yhteiskunnan kommunismiin johtavat kehitystiet.

Koska laki heijastaa ilmiöissä olevaa yleistä eikä niiden kaik
kia ominaisuuksia, niin yksityiset ilmiöt ovat lakia rikkaampia. 
Yhteiskunnallisen vallankumouksen laki, jonka mukaan yhteis
kunta- ja talousmuodostumasta toiseen siirtyminen tulee aina. 
määrätyssä kehitysvaiheessa välttämättömäksi, ei käsitä eri 
aikakausien ja eri maiden yhteiskunnallisten vallankumousten 
runsasta sisältöä kokonaisuudessaan. Jokainen erillinen yhteis
kunnallinen vallankumous, on tätä lakia rikkaampi ja moni
puolisempi.

Laki on ilmiöissä olevaa kestävää, pysyvää, toistuvaa, yhtä
läistä. Ilmiöt ovat yhdellä kertaa sekä samanlaisia että erilaisia. 
Aina voidaan löytää yksi tai useampi puoli, johon nähden mitä 
erilaisimmat todellisuuden oliot ovat toistensa kaltaisia. Dialek
tiikka kieltää ilmiöiden absoluuttisen yhtäläisyyden, mutta se
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tunnustaa suhteellisen yhtäläisyyden (ilmiöiden samankaltai
suuden joissakin yksityisissä puolissa ja ominaisuuksissa). Laki 
ilmaisee sitä, missä monimuotoiset ilmiöt ovat toistensa kaltai
sia. Niinpä arvolaki tuo esiin sellaisen tavaroiden ominaisuuden, 
joka on niille kaikille yhteinen. Tämä ominaisuus toistuu 
kaikissa tavaroissa riippumatta niiden luonnollisesta laadusta 
ja siitä, kenen toimesta, missä ja milloin ne on valmistettu.

Yhtäläinen on olemassa vain erilaisessa, ja erilainen ei sulje 
pois yhtäläistä, ilmiöiden yhtenäisyyttä joihinkin puoliin tai 
ominaisuuksiin nähden. Paljastaessaan ilmiöiden lainmukaiset 
yhteydet tiede toteaa samalla yhtäläisen erilaisessa ja erilaisen 
yhtäläisessä. Niinpä keksittyään eliöiden solurakenteen biologia 
totesi niiden yhtenäisyyden, mutta samalla se osoitti, että tämä 
eliöiden yhtäläisyys, solurakenne, on eri tyypin eliöissä raken
teeltaan erilainen. Edelleen historiantutkimus on esimerkiksi 
paljastanut lain, että kaikissa tuotantovälineiden yksityisomis
tukseen perustuvissa yhteiskunnissa kehitys tapahtuu luokka
taistelun tietä, mutta itse luokkataistelu on yhteiskunnallisen 
kehityksen eri asteilla erilaista. Ei kaikki yhdenmukainen ja 
yhtäläinen ole laki, laki on vain s.e, mikä ilmaisee ilmiöiden 
olemusta.

Lait ovat objektiivisia. Niitä ei luo ihmisen tajunta eikä 
tahto, vaan ne ovat olemassa niistä riippumatta. Lainmukaisuuk
sien objektiivisen luonteen myöntäminen on filosofiselle mate
rialismille olennaista. Lenin kirjoitti: „Maailma on materian 
lainmukaista liikettä, ja meidän tietomme, joka on luonnon kor
kein tuote, kykenee ainoastaan heijastamaan tätä lainmukai
suutta.” 1 Tieteen lait ovat luonnon ja yhteiskunnan objektiivis
ten lakien heijastusta.

Dialektinen materialismi on johdonmukaisen determinismin 
kannalla. Kaikki oliot ja ilmiöt liikkuvat, muuttuvat ja kehitty
vät määrättyjen objektiivisten lakien mukaan, jokaisella tapah
tumalla on syynsä.

Indeterminismin kannalla olevat filosofit kiistävät lainmu
kaisuuksien objektiivisuuden. Indeterminismin mukaan ilmiöitä 
eivät määrää syyt ja välttämättömyys, vaan ne riippuvat juma
lasta, ..korkeimmasta järjestä”, tahdosta tai tavoitteista. Indeter

1 V. /. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 161.
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minismi esiintyy erilaisissa muodoissa, mutta loppujen lopuksi 
se aina johtaa tieteellisen maailmankäsityksen korvaamiseen 
uskonnollisella. Lenin kirjoittikin: „Lakien häätäminen tieteestä 
on todellisuudessa vain uskonnon lakien soluttamista niiden 
tilalle.’’ >

Teologia (kreikkalaisesta theos — jumala) selittää avoi
mesti, että. luonnon ilmiöt syntyvät ja liikkuvat jumalan tah
dosta ja että „luoja” on saattanut maailman järjestykseen. Tätä 
uskonnollista katsomusta tekevät tunnetuksi erilaisin muunnok
sin idealistifilosofit. Niinpä esimerkiksi eräs nykyaikaisen filo
sofian suuntaus, personalismi, lähtee siitä, että olemisen alku- 
perusteena on „ylin persoonallisuus”, »maailman luoja”, jumala; 
kaikkia luonnon ja yhteiskunnan lakeja pidetään jumalallisen 
tahdon ilmauksina.

Myös kantilaiset kieltävät lainmukaisuuksien objektiivisen 
luonteen. He olettavat, että luonnonlait ovat järkemme aikaan
saannoksia. Itse luonnossa, ilmiöiden maailmassa ei ole välttä
mättömyyttä, olennaista eikä yleistä, kokemuksestamme emme 
niitä saa. Ulkomaailmaa koskevat arvostelmat saavat yleisen 
luonteen muka siksi, että ne perustuvat järjen yleisiin apriorisiin 
kategorioihin.

Idealistinen katsomus, jonka mukaan järki sanelee luonnolle 
lait, on levinnyt voimakkaasti positivistisessa filosofiassa. 
Niinpä machilainen Pearson kirjoitti: »...sanan tieteellisessä mie
lessä laki on asiallisesti inhimillisen hengen tuote, joka ei ole 
ajateltavissa ilman ihmistä. Se on olemassa inhimillisen intel- 
lektin luovan voiman ansiosta. On paljon järkevämpää väittää, 
että ihminen antaa Luonnolle lait, kuin että Luonto antaa lait 
ihmisille.” 1 2

Uuspositivisti Wittgenstein väittää, että syy-yhteyden laki on 
vain lain muoto, vain suvun nimi, mutta ei ilmiöiden objektiivi
sen yhteyden ilmaus. Hän kirjoittaa: »Tulevaisuuden tapahtumia 
ei voida johtaa nykyisyyden tapahtumista. Usko syy-yhteyteen 
on taikauskoa.” 3 Arvostelmat, joita tieteessä nimitetään laeiksi,

1 V. I. Lenin, Teokset, 20. osa, s. 193.
* Karl Pearson, The Grammar of Science, London 1937, p. 77, Chapter III 

The Scientific Law, § 4 Man as the Maker of Natural Law.
3 Wittgenstein, Ludwig, Tractatus Logico-Philosophicus, London 1955, 

p. 108.
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ovat muka vain kielitieteellisiä lauseita, eivätkä ne heijasta itse 
fyysillisten objektien käyttäytymistä.1

Kieltäessään lakien objektiivisuuden idealistifilosofit järkei- 
levät joskus seuraavasti. Laki on olennaista ilmiöissä, mutta 
ihminenhän itse selittää omien tarpeittensa mukaan jotain olen
naiseksi ja jotain toista epäolennaiseksi. Kuinka voimme tietää, 
sanoo pragmaatikko Schiller, mikä muodostaa ihmisen olemuk
sen? Jumaluusoppineelle on ihmisessä oleellisinta se, että 
hänellä on sielu, lääkärille se, että hänellä on keho, kokille taas 
se, että hänellä on vatsa ja pyykkärille se, että hän pukeutuu 
vaatteisiin.2 Eri näkökannoilta katsoen tämä kaikki on ihmiselle 
yhtä olennaista kuin sekin, että hän ansaitsee rahaa. Näistä jä r
keilyistä tehdään seuraava johtopäätös: olion olemuksen mää
rää subjekti, käsityksemme oliosta. Mikä on olennaista itse 
oliolle, sitä emme voi tietää, jopa koko kysymys olion olemuk
sesta on muka järjetön. Mutta kun ei tunnusteta objektiivista 
olemusta, niin ei tunnusteta myöskään objektiivista lainmukai
suutta.

Mutta todellisuudessa olion olemusta eivät määrää ihmisten 
mielipiteet tai käytännölliset edut. Esimerkiksi ihmisessä, kuten 
missä muussa tiedostuksen kohteessa tahansa, on paljon eri 
puolia ja ominaisuuksia, jotka voivat vetää puoleensa tutkijan 
mielenkiinnon. Kuitenkaan mikään mielenkiinto ei määrää ihmi
sen olemusta. Se voidaan käsittää vain siinä tapauksessa, että 
selvitetään ihmisen ne erikoisuudet, jotka erottavat hänet eläin- 
maailmasta. Silloin osoittautuu, että ihmisellä on sellainen olen
nainen ominaisuus, joka erottaa hänet eläinmaailmasta: ihminen 
valmistaa tuotantovälineitä ja tekee työtä; ihmisen olemus mää
räytyy historiallisesti määrättyjen yhteiskunnallisten suhteiden 
kokonaisuudesta.

On luonnollista, että olio on monien lakien vaikutuksen alai
nen, koska se on monilukuisissa yhteyksissä ja suhteissa muihin 
olioihin. Eri tieteenalat tutkivat erilaisia lakeja, joiden alaisena 
on yksi ja sama olio. Vedessä kemistiä kiinnostaa sen kemialli
nen kokoomus ja reaktiot muiden aineiden kanssa, fyysikko taas * *

1 Eräät nykyaikaiset positivistit yhdistävät luonnon lait muistoihin. Heidän 
mielestään lait ovat sellaisia kokemusperäisiä yleistyksiä, joilla on todennäköi
nen luonne ja joita vahvistavat jotkut muistot havaituista tosiasioista.

* F. C. S. Schiller, Formal Logic, London 1912, p. 54.
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tutkii vettä toiselta kannalta, sen olomuotojen muutoksia, läm
mön- ja sähkönjohtokykyä jne. Siksi fysiikka ja kemia paljasta
vat erilaisia lakeja, jotka vaikuttavat samassa oliossa. Mutta ei 
sen paremmin kemia kuin fysiikkakaan luo lainmukaisuuksia, 
vaan ainoastaan tutkii niitä. Useiden lainmukaisuuksien vaiku
tus samassa oliossa ei todista, että ne olisivat subjektiivisia, 
ihmisestä, hänen tarpeistaan ja  ajatuksistaan riippuvaisia.

Luonnon ja yhteiskunnan lait eivät esiinny puhtaassa ja pel
kistetyssä muodossa, vaan ne ilmetessään monimutkaistuvat 
monenlaisista olosuhteista johtuen. Jonkin lain vaikutus törmää 
koko joukkoon sille vastakkaisia voimia ja tendenssejä, joiden 
lävitse sen on raivattava tiensä. Esimerkiksi kapitalismin talou
dellinen laki voiton suhdeluvun alentumistendenssistä johtuu 
vaihtelevan pääoman suhteellisesta vähenemisestä pysyvään 
pääomaan verrattuna. Tuo väheneminen puolestaan seuraa tek
nillisestä edistyksestä, pääoman elimellisen kokoonpanon kas
vusta. Mutta samanaikaisesti useiden syiden vaikutuksesta joh
tuen voiton suhdeluvun aleneminen esiintyy vain vallitsevana 
tendenssinä.

Samaa voidaan sanoa proletariaatin kurjistumisen laista 
kapitalistisissa maissa. Tätä lakia vastaan vaikuttaa toinen laki, 
proletariaatin luokkataistelun laki, samoin kuin kahden järjes
telmän, kapitalismin ja sosialismin välinen taistelukin. Tämän 
johdosta työväenluokan kurjistumisen laki ei ilmene samalla 
tavoin eri maissa. Siirtomaakansojen rosvoamisella ja niiden 
kustannuksella emämaissa tapahtuvalla työväenluokan ylem
pien kerrosten lahjomisella on myös vaikutuksensa proletariaa
tin kurjistumisen lain vaikutuksen epätasaisuuteen.

Eräät idealistit vaihtavat luonnossa ja yhteiskunnassa esiin
tyvän objektiivisen lainmukaisuuden tilalle tarkoitusperäisyyden 
asettaen metafyysillisesti lain ja tarkoituksen vastakkain. Jo 
muinaiskreikkalaisessa filosofiassa esiintyi katsomus, jonka 
mukaan kaikki ilmiöt syntyvät jonkin lopullisen tarkoitusperän 
vuoksi, tarkoitusperään tähtäävästä syystä (causa finalis), 
joka on mukamas riippumaton vaikuttavista syistä. Tämä ta r
koitusperä muka määrää ihmisten toiminnan, yhteiskunnan 
elämän ja kaiken liikunnan luonnossa. Itse maailmankaikkeus
kin on luotu jonkin korkeimman tarkoituksen (jumalan) vuoksi. 
Tällaista maailmanselitystä, joka lähtee siitä, että kaikki
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luonnonilmiöt muka pyrkisivät joihinkin lopullisiin tarkoitus
periin, kutsutaan teleologiaksi.

Teleologia on syntynyt teologian puolustukseksi. Jumaluus
oppineet ja idealistifilosofit ovat keksineet jopa erityisen fyysil- 
lis-teleologisen todistuksen jumalan olemassaolosta. Luonnon 
tarkoituksenmukainen ja järkevä rakenne, sanovat tämän todis
tuksen kannattajat, todistaa sen syyn järkevyyttä, joka on luon
non synnyttänyt, ts. se todistaa ajattelevan ja järkevän olion, 
jumalan olemassaoloa. Saksalainen filosofi Leibniz opetti, että 
maailmassa vallitsee jumalan ennalta säätämä harmonia, sopu
sointu ja että juuri meidän maailmamme on paras kaikista mah
dollisista maailmoista.1

Runoilija Heinrich Heine on kertomuksessaan „Harzin-retki” ivannut 
terävästi teleologiaa, jonka mukaan luonnossa on kaikki siinä määrin järkeviä 
ja tarkoituksenmukaista, että puutkin ovat „vihreitä sen vuoksi, kun vihreä väri 
on hyvä silmille..., että jumala loi härän, koska lihakeitto vahvistaa ihmistä, 
että hän loi aasin, jotta se palvelisi ihmisiä vertauskuvana, ja että hän loi itse 
ihmisenkin, jotta tämä söisi lihakeittoa eikä olisi aasi”.

Materialistit ovat arvostelleet teleologista luonnonkäsitystä. 
Demokritos, Epikuros, Lucretius, Bacon, ranskalaiset ja muut 
materialistit asettivat teleologiaa vastaan luonnonilmiöiden syy- 
peräisyyden periaatteen. Tällöin 17. ja 18. vuosisadan materia
listit asettivat teleologista maailmanselitystä vastaan mekanis
tisesti käsitetyn syy-yhteyden, missä ilmeni metafyysillisen mate
rialismin rajoittuneisuus. Niinpä eläimen ruumista suojaavan 
ihon tiiviyttä he selittivät kylmän ilman vaikutuksesta tapahtu
valla huokosten supistumisella. Biologisen tutkimuksen taso ei 
vielä tarjonnut mahdollisuuksia selvittää oikein elävässä luon
nossa vallitsevaa suhteellista tarkoituksenmukaisuutta.

Materialistinen dialektiikka on kumottuaan teleologisen 
maailmankäsityksen antanut oikean ja järkiperäisen selvityksen 
tarkoituksesta ja sen suhteesta objektiivisiin lainmukaisuuksiin. 
Luonto ei aseta tarkoitusperiä. Tosin tapaamme elollisessa luon

1 Karkeassa muodossaan teleologiaa tavataan yhä harvemmin. Nykyisin 
teleologinen maailmankäsitys useimmiten esiintyy immanentin teleologian muo
dossa, jonka mukaan ilmiöt ovat alistettuja piilevälle, sisäiselle tarkoitukselle. 
Mutta teleologia pysyy teleologiana riippumatta siitä, millaisen (sisäisen vaiko 
ulkoisen) tarkoitusperän vaikutuksella korvataan objektiiviset luonnon lait. 
Siten teleologi jättää tieteen maaperän ja  asettuu mystiikan, uskonnon, yli
luonnollista voimaa koskevan opin maaperälle.
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nossa niin sanotun tarkoituksenmukaisuuden, kasvien ja eläin
ten sopeutumisen ympäristöönsä ja elinten sopeutumisen toi
siinsa, elimistön »tarkoituksenmukaisen” rakenteen. Niinpä 
monet eläimet vaihtavat vuodenaikojen mukaan väriään: jänis, 
on talvella valkoinen ja kesällä harmaa. Mutta »tarkoituksen
mukainen” sopeutuminen ei ole samaa kuin tietoinen ja tarkoi
tusperäinen toiminta. Eivät eläimet, sen paremmin kuin kasvit
kaan, aseta itselleen minkäänlaisia tarkoitusperiä. »Tarkoituk
senmukaisuus” elollisessa luonnossa on ympäristöön sopeutu
mista, joka on lainmukaista seurausta tahattomasti vaikuttavista 
fysikaalisista, kemiallisista ja biologisista tekijöistä.

Luonnon »tarkoituksenmukaisuuden” selvitti pätevästi Dar
win, joka osoitti eliöiden tarkoituksenmukaisen rakenteen suh
teellisuuden ja yksipuolisuuden. Kasvien ja eläinten sopeutumi
nen ympäristöönsä on syntynyt luonnollisen valinnan seurauk
sena: kaikki sopeutumaton tuhoutuu olemassaolon taistelussa. 
Kasvien ja eläinten tarkoituksenmukainen sopeutuminen on eliön 
ja sen elinehtojen välisen vuorovaikutuksen tulosta. Se on suh
teellista ja menettää näiden konkreettisten ehtojen ulkopuolella 
merkityksensä. Jäniksen valkoinen väri on tarkoituksenmukainen 
ja hyödyllinen talven oloissa, mutta ilman maan lumipeitettä se 
muuttuu sille vahingolliseksi.

Materialistinen dialektiikka, joka seuraa johdonmukaisesti 
determinismiä, ei silti sulje pois ihmisen tarkoituksia ja toimin
nan vapautta. Itse asiassa vain deterministinen katsomus tekee 
mahdolliseksi arvioida täsmällisesti ja oikein, mitä merkitystä 
on ihmisten toiminnan määrätietoisuudella ja tarkoituksella. 
Luonnossa vaikuttavat toisiinsa sokeat, tahattomat voimat, ja 
yleiset lait ilmenevät näiden voimien vuorovaikutuksessa. Luon
nossa ei ole tietoista tarkoitusperää. Yhteiskunta kehittyy tajun
nalla varustettujen ja määrättyihin tavoitteisiin pyrkivien ihmis
ten toiminnan tuloksena. Ihminen ei saa luonnossa muutoksia 
aikaan vain pelkän läsnäolonsa ansiosta, hän pakottaa työllään 
luonnon palvelemaan tarkoituksiaan. Tästä inhimillisen toimin
nan erikoisluonteesta idealistit ovat tehneet jotain absoluuttista 
irrottaessaan inhimillisessä toiminnassa esiintyvän tietoisen 
tavoitteen niistä objektiivisista lainmukaisuuksista, jotka ovat 
sen synnyttäneet, ja ulottaessaan tarkoitusperän käsitteen luon
toonkin.
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Tarkoitusperät, joita ihminen asettaa itselleen käytännölli
sessä toiminnassaan, voivat käydä yhteen tai olla ristiriidassa 
objektiivisen maailman lainmukaisuuksien kanssa. Sitä mukaa 
kuin ihminen tiedostaa yhä tarkemmin luonnon ja yhteiskunnan 
lait, hän asettaa itselleen yhä oikeampia ja tieteellisesti perus
teltuja päämääriä.

Niinpä proletariaatti asettaa vallankumouksellisen taiste
lunsa päämääräksi kapitalismin kukistamisen ja oikeudenmu
kaisen yhteiskuntajärjestelmän, kommunismin pystyttämisen. 
Tämä työväenluokan luokkataistelun tavoite on syyperäisesti 
määrätty, se johtuu tiedostetuista yhteiskunnan objektiivisista 
1 ainmukaisuuksista.

Kun ihmisen tarkoitusperät juontuvat aineellisen maailman 
tiedostetuista kehityslaeista, silloin käytännöllinen toiminta näi
den päämäärien saavuttamiseksi on menestyksellistä. Samalla 
lakien tuntemus antaa ihmiselle mahdollisuuden nähdä enna
kolta niin läheiset kuin kaukaisetkin seuraukset hänen aktiivi
sesta puuttumisestaan tapahtumien luonnolliseen kulkuun. Jos 
ihmisen tavoitteet nojautuvat vain ulkoisten ja epäolennaisten 
yhteyksien tuntemukseen, niin käytännöllinen toiminta voi osoit
tautua menestyksettömäksi. Oikea, tieteellinen tavoitteen asetta
minen ja oikea keinojen valinta sen saavuttamiseksi tekevät 
ihmiselle mahdolliseksi käyttää objektiivisia lakeja hyväksi luon
non ja yhteiskunnallisten voimien hallitsemiseksi.

Lakien objektiivisen luonteen myöntäminen ei siis suinkaan 
merkitse ihmisen voimattomuutta yhteiskunnallisten ja luonnon 
voimien edessä. Materialistiselle dialektiikalle on fatalismi yhtä 
vierasta kuin subjektivismikin. Luonnon ja yhteiskunnan lakeja 
ei voida tehdä tyhjäksi, mutta se ei merkitse, että ihmiset olisivat 
voimattomia muuttamaan niitä ehtoja, joiden pohjalta syntyvät 
määrätyt lait, ja siten ehtoja muuttamalla muuttamaan lakien 
vaikutusta. Niinpä hävitettäessä kapitalistisen järjestelmän ole
massaolon ehdot lakkaavat kapitalismin laitkin vaikuttamasta. 
Niiden tilalle syntyvät uusien ehtojen pohjalta uudet lait, sosia
lismin lait.

Erilaisista ehdoista riippuen lain ilmenemismuoto vaihtelee. 
Samat lait ilmenevät mitä erilaisimmissa muodoissa. On ole
massa ikuisia luonnonlakeja, mutta nekin ehdoista riippuen 
muuttavat ilmenemismuotoaan. Engels, kirjoitti: „Ikuiset luon
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nonlait muuttuvat myös yhä enemmän historiallisiksi. Että vesi 
on 0—100°C nestemäistä, on ikuinen luonnonlaki, mutta jotta se 
olisi pätevä, on oltava 1) vettä, 2) kyseinen lämpötila ja 3) nor
maali paine. Kuussa ei ole vettä, Auringossa on vain sen alku
aineita, jotenka näihin taivaankappaleihin nähden kyseinen laki 
ei ole olemassa.” 1

Monet fysikaaliset, kemialliset ja biologiset lait pätevät vain 
Maassa vallitsevissa olosuhteissa. Muilla taivaankappaleilla 
vallitsevat toisenlaiset olosuhteet ja siis vaikuttavat toiset lait
kin. „Jos haluaisimme puhua luonnon yleisistä laeista, jotka 
pätevät samalla tavoin kaikissa kappaleissa, tähtisumusta ihmi
seen, niin meille jää vain paino ja ehkä hyvin yleisluontoinen 
määritelmä energian muuttumisteoriasta... Mutta tätä teoriaa 
johdonmukaisesti kaikkiin luonnonilmiöihin sovellettaessa se itse 
muuttuu jossain maailmanjärjestyksessä sen synnystä tuhoon 
saakka tapahtuvien toisiaan seuraavien muutosten historialli
seksi kuvaukseksi, ts. se muuttuu historiaksi, jonka kussakin 
vaiheessa vaikuttavat saman universaalin liikunnan toiset lait, 
ts. toiset ilmenemismuodot, ja tällä tavoin siis ehdottomasti 
yleispäteväksi ei jää muuta kuin — liikunta.” 1 2

Lakien vaikutus siis riippuu ehdoista. Lakien ilmenemismuo
dot muuttuvat erilaisissa konkreettisissa ehdoissa. Tiedostet- 
tuaan lait ja niiden ilmenemisen monimuotoisuuden ihminen voi 
muuttaa, ehtoja ja käyttää lakeja käytännöllisiin tarpeisiinsa. 
Hän voi alistaa ja hallita tahattomia ja sokeita luonnon sekä 
yhteiskunnan voimia. Hän voi luoda lain vaikutukselle joitakin 
ehtoja ja poistaa toisia saaden siten erilaisia tuloksia. Luonnon 
ja yhteiskunnan lakien tiedostamisen käytännöllinen merkitys 
onkin juuri siinä, että ihminen voisi hallita näitä lakeja ja käyt
tää niitä yhteiskunnan eduksi ja hyödyksi, hallita luonnon ja 
yhteiskunnan voimia ja ohjata niitä tarkoituksenmukaisesti.

Luonnon ja yhteiskunnan lakien tiedostamisen ja käytännöl
lisen soveltamisen tiellä on monia vaikeuksia. Lakia ei voida 
nähdä eikä koskettaa, se ei ole välittömästi aistittavissa. Tai
vaankappaleiden mekaniikan lait, kuten sanotaan, eivät ole tai
vaalle kirjoitettuina. Lain keksiminen on ihmisten pitkäaikaisen 
abstrahoivan ajattelun tulos, tiedostuksen tulos.

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 664.
2 Sama, s. 665.
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Tieteessä esiintyy ns. statistisen lainmukaisuuden käsite» 
joka pätee vain suuressa ilmiöyhdelmässä, mutta ei tämän yhdel- 
män jokaisen erillisen aineksen kohdalla kuten dynaaminen 
lainmukaisuus. Statistisen lainmukaisuuden vallitessa on ilmiö
yhdelmässä kaoottisesti hajaantuneena jokin yleinen ominaisuus. 
Tällainen lainmukaisuus ilmenee ja voidaan todeta suuressa 
tapausten määrässä, tosiasioiden joukkoluontoisessa vyöryssä. 
Yksityisten ilmiöiden, erillisten tapausten suurta lukumäärää 
summeeratessa niiden satunnaiset poikkeamat suuntaan tai toi
seen häviävät: sattumat sammuttavat, tasoittavat toisensa. 
Niinpä esimerkiksi tavarain arvojen summa käy yhteen niiden 
hintojen summan kanssa. Mutta tämä lainmukaisuus ei voi pal
jastua kussakin erillisessä tavarassa, jonka hinta saattaa olla 
milloin ylä- milloin alapuolella sen arvon: „...on aivan luonnol
lista”, kirjoittaa Lenin, „että sellaisten hajallaan olevien tava- 
rantuottajien yhteiskunnassa, joita ainoastaan markkinat yhdis
tävät, ei lainmukaisuus voi ilmetä muutoin kuin keskimääräi
senä, yhteiskunnallisena, joukkoluontoisena lainmukaisuutena, 
yksilöllisten puoleen tai toiseen poikkeamien tasoittuessa keske
nään” *. Samaan tapaan kaasun paineessa astian seinämiin val
litsee määrätty lainmukaisuus ja suuruus. Kuitenkin jokaisen 
erillisen molekyylin liike astian sisällä on luonteeltaan satun
naista; statistisen lainmukaisuuden tuntemuksen perustalta ei 
voida ennakolta sanoa kunkin kaasumolekyylin liikkeen täsmäl
listä suuntaa astiassa.

Statistinen laki omaa kaikki lain ominaisuudet: objektiivisuu
den, välttämättömyyden, yleisyyden, se pätee kaikissa saman 
tyypin yhdelmissä ja ilmaisee ilmiöiden olennaista ja välttämä
töntä yhteyttä. Statistisen lainmukaisuuden paljastamiseksi on 
tutkittava suuri määrä sattumia. On olemassa suurten lukujen 
laki, joka ilmaisee välttämättömyyden ja sattuman välisen dia
lektisen yhteyden. Tämän lain mukaisesti monilukuisten satun
naisten tekijöiden kokonaisvaikutus johtaa tulokseen, joka ei 
riipu yksityisestä, erillisestä tapauksesta.

Eräät porvarilliset filosofit ja luonnontutkijat pyrkivät erot
tamaan statistiset lainmukaisuudet dynaamisista. Se ilmenee 
ennen muuta väitteissä, että ilmiöissä, joissa vaikuttavat statis- 1

1 V. I. Lenin, Teokset, 21. osa, s. 52.
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tiset lainmukaisuudet, eivät vaikuta mitkään dynaamiset lain- 
mukaisuudet. Kvanttimekaniikan lait ovat luonteeltaan statisti
sia. Siksi indeterminismin kannalla olevat fyysikot sanovat, että 
yksityisen elektronin käyttäytyminen ei ole minkäänlaisten 
objektiivisten lainmukaisuuksien determinoimaa.

Statistinen lainmukaisuus ei suinkaan merkitse, että yhdel- 
män yksityinen ilmiö ei yleensä olisi minkäänlaisten objektiivis
ten lakien alainen. Yhdelmän jokaisen erillisen yksikön liike 
johonkin suuntaan, sen poikkeaminen johonkin toiseen suuntaan 
on syyperäistä. Jonkun tavaran hinta voi ylittää huomattavasti 
sen arvon, mutta tällä ylittämisellä on syynsä, esimerkiksi suuri 
kysyntä ja kilpailijoiden puuttuminen kyseisellä hetkellä.

Maailmassa ei ole sellaisia ilmiöitä, joissa vallitsisivat vain 
joko statistiset tai dynaamiset lainmukaisuudet. Jokaisessa 
ilmiössä punoutuu yhteen monilukuisten ja erilaisten lakien 
vaikutus, sillä ilmiöt ovat monin tavoin yhteydessä keskenään: 
toisten ilmiöiden kanssa ne ovat statistisin lainmukaisuuksin 
sidottuja ja toisten dynaamisin. Dynaaminen lainmukaisuus ei 
sulje pois statistista, eikä statistinen dynaamista. Esimerkiksi 
kaasumolekyylin liike astiassa on muihin molekyyleihin yhtey
dessä statistisin lainmukaisuuksin, mutta tämä molekyyli on 
astiassa olevien muiden molekyylien tapaan alistettu samalla 
myös sille dynaamiselle lainmukaisuudelle, joka määrää astian 
aseman avaruudessa. Statistisesti todettu ilmiöiden yhteys on 
syyperäisesti määrätty.

4. Välttämättömyys ja sattuma

Determinismin periaatteen johdonmukainen noudattaminen 
liittyy välttämättömyyden ja sattuman keskinäissuhdetta koske
van ongelman oikeaan ratkaisemiseen. Ilman tämän keskinäis
suhteen selvittämistä ei voida ymmärtää objektiivisten lakien 
vaikutusta.

Kuten jo aikaisemmin sanottiin, lainmukaiset yhteydet ovat 
objektiivisesti edellytettyjä, olennaisia ja välttämättömiä. 
Välttämätöntä on se mikä johtuu olemuksesta, olioiden sisäisestä 
yhteydestä ja minkä väistämättä täytyy tapahtua. Välttämättö
myyden vastakohta on sattuma. Sattuma on epävakainen, se ei 
liity sisäisesti eikä välttämättömästi prosessin olemukseen.
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Satunnainen ilmiö voi esiintyä tai olla esiintymättä, se voi 
tapahtua näin tai noin. Välttämättömyydellä on syy itsessään, 
sattumalla muussa. Esimerkiksi uuden yhteiskuntajärjestelmän, 
sosialismin voitto on välttämätön ilmiö, joka johtuu koko edel
täneen yhteiskunnallisen kehityksen olemuksesta, se tapahtuu 
ehdottomasti koko maailmassa, tämän ilmiön syy piilee yhteis
kunnan kehityksen sisäisissä lainmukaisuuksissa. Sattuma on 
se, että jonkin kasvin siemen on kantautunut sellaiselle alueelle, 
mihin tämän kasvilajin siemenet eivät olleet aikaisemmin joutu
neet. Sattuma on se, että tämä siemen on löytänyt siellä suotui
sat olosuhteet kasvulleen. Näiden ilmiöiden syy on siemenen 
ulkopuolella: siemenen kehityskulkuun ei sisälly syitä sen siirty
miseen tälle tai tuolle alueelle; siemenestä ei riipu se, millaisiin 
olosuhteisiin se joutuu ja millaisia vastuksia se kohtaa kasvu
paikallaan. Ei ole lainkaan välttämätöntä, että kyseinen siemen 
joutuu kyseiselle alueelle, että se löytää siellä suotuisat olosuh
teet jne. Kun jonkin kasvin siemen kypsyy, riippuu sen myö
hempi olemassaolo monista sattumista.

Metafyysikot tarkastelevat sattumaa ja välttämättömyyttä 
toisensa poissulkevina: välttämättömällä ei ole mitään tekemistä 
sattuman kanssa ja sattuma sulkee välttämättömyyden ehdotto
masti pois. Metafyysilliselle materialismille on luonteenomaista 
sattuman kieltäminen ja puhtaan, ehdottoman välttämättömyy
den herruuden tunnustaminen luonnossa ja yhteiskunnassa. Jo 
Demokritos sanoi, että kaikki tapahtuu ainoastaan välttämättö
myydestä: „Ihmiset ovat keksineet sattuman epäjumalan [kuvan\ 
käyttääkseen sitä verukkeena, joka peittelee heidän omaa har- 
kin takyvyttöm yyttään1 Myös 18. vuosisadan ranskalaiset 
materialistit pitivät sattumaa subjektiivisena kategoriana, yleis
käsitteenä. Niinpä Holbach kirjoitti, että luonnossa, yhteiskun
nassa ja inhimillisessä ajattelussa kaikki on ehdottoman välttä
mättömyyden alaista. Ei voi olla mitään muuta verrattuna siihen 
mikä on olemassa: »...Kaikki mitä havaitsemme on välttämä
töntä elikkä ei voi olla toisin kuin se on...” 1 2 Ei yksikään elävä 
olento voi toimia toisin kuin se toimii eikä ainoakaan atomi 
kohtaa toista sattumalta. Sattumasta puhuminen merkitsee

1 ..MaTepaajiHCTN ApeBHefi rpeuHH”, crp. 69.
2 Systeme de la nature ou Des Lois du Monde Physique et du Monde 

Moral, par M. Mirabaud, Premiere partie, Londres 1781, p. 44.
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Holbachin mielestä sitä, ettei tunneta luonnon lakeja. Sattuman 
kieltämistä on perusteltu sillä, että maailmassa on objektiivisesti 
olemassa syy-yhteys, joka sulkee pois kaikenlaisen sattuman. 
Ilmiötä voidaan pitää sattumana vain siihen saakka, kunnes on 
saatu selville sen olemassaolon syy. Heti kun ilmiön syy selviää, 
on sattuma lopussa. Siitä johtopäätös: sattuma on subjektiivinen 
yleiskäsite, joka ilmaisee sitä, että emme tunne esinettä. Men
neen ajan materialistit olivat siinä virheellisessä uskossa, että 
sattuman objektiivisuuden tunnustaminen johtaa väistämättö
mästi idealistiseen maailmankäsitykseen, indeterminismiin.

Äärimmäisyydet yhtyvät, ja tässä tapauksessa sattuman kiel
täminen johtaa tosiasiallisesti välttämättömyyden painamiseen 
sattuman asteelle. Kun sanotaan, että kaikki on ehdottoman 
välttämätöntä, on se samaa kuin päinvastainen väite: kaikki on̂  
yhtä satunnaista. Kaiken julistaminen välttämättömäksi merkit
see välttämättömyyden liuentamista sattumien suureen joukkoon, 
erikoisena ilmiöiden yhteyden muotona. Jos kaikki on välttämä-, 
töntä, niin lehtien lukumäärä tietyssä puussa on yhtä väistä-, 
mätön ilmiö kuin yleisen painovoiman laki.

18. vuosisadan ranskalaiset materialistit, jotka kielsivät sat-, 
tuman, selittivät todellisuudessa kaikki yhteiskunnan historian, 
tapahtumat satunnaisilla seikoilla. Holbach kirjoitti: »...meidän, 
täytyy olla vakuuttuneita siitä, ettei ole niin pientä eikä etäistä; 
syytä, joka ei joskus vaikuttaisi meihin mitä voimakkaimmalla, 
ja odottamattomimmalla. tavalla. Voi käydä niin, että Libyan 
hedelmättömillä tasangoilla kokoutuvat ensimmäiset myrskyn 
idut, joka tuulien kuljettamana saapuu meille, tihentää ilmapii
rimme ja vaikuttaa ihmisen mielialaan ja intohimoihin, ja ihmi-. 
nen taas voi muodostuneen asiaintilan johdosta vaikuttaa moniin 
toisiin ihmisiin ja omavaltaisesti ratkaista monien kansojen koh
talon.” 1 Näin siis satunnainen seikka (hiekkajyvänen Libyan; 
erämaasta) voi määrätä yhteiskuntakehityksen kulun, aiheuttaa 
sotia, onnettomuutta kansoille. Ranskalaiset materialistit kohot
tivat satunnaiset syyt välttämättömien arvoon ja lankesivat sen 
johdosta itse idealismiin ja fatalismiin.

Sattuman kieltävä metafyysillinen materialismi on voimaton 
taistelussa fatalismia vastaan, joka kasvattaa alistuvaisuuteen

1 Systfeme de la nature ou Des Lois du Monde Physique et du Monde, 
Moral, p. 45.
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luonnon ja yhteiskunnan alkuvoimien edessä kuten salaperäisen 
kohtalon tahtoon.

Nykyajan positivistit kieltävät välttämättömyyden olemassa
olon luonnossa ja yhteiskunnassa. Wittgenstein väittää, ettei 
ole sellaista välttämättömyyttä, jonka vaikutuksesta täytyy 
tapahtua jotakin, koska on tapahtunut toista. Hänen mukaan 
on olemassa ainoastaan sellainen looginen välttämättömyys, että 
toinen arvostelma seuraa toisesta; tämä välttämättömyys ei hei
jasta mitään objektiivista lainmukaisuutta, vaan syntyy kielen 
luonteesta.

Ihmisten käytännöllinen toiminta todistaa kuitenkin sekä 
välttämättömyyden että sattuman objektiivisen olemassaolon 
luonnossa ja yhteiskunnassa. Mutta pelkkä välttämättömyyden 
ja  sattuman objektiivisen olemassaolon tunnustaminen ei vielä 
riitä. Voidaanhan järkeillä näin: välttämättömyys on olemassa 
erikseen ja sattuma erikseen; toiset yhteydet ja tapahtumat ovat 
ainoastaan välttämättömiä ja toiset ainoastaan satunnaisia; tie
teellä ei ole mitään tekemistä sattumien kanssa, vaikka ne ovat 
•olemassakin, se tutkii vain olennaista, pysyvää, ehdotonta. Sel
laista katsantokantaa edusti Ch. Wolff.

Mutta välttämättömyys ilmaisee itsensä lukemattomien sattu
mien kautta, samoin kuin yleinen ilmenee yksityisten ilmiöiden 
kautta. Ja tieteen tehtävänä on löytää, selvittää piilevä välttä
mättömyys, lainmukaisuus sattumien näennäisessä kaaoksessa.

Materialistinen dialektiikka selvittää syvällisesti ja kaikilta 
puolin sattuman ja välttämättömyyden keskinäisen yhteyden, 
niiden muuttumisen toisikseen materian kehitysprosessissa. Sat
tuma on välttämättömyyden ilmenemismuoto ja täydennys. 
Engels kirjoittaa: „...se, mitä pidetään välttämättömyytenä, muo
dostuu pelkistä sattumista ja se, mitä luullaan satunnaiseksi, on 
muoto, jonka takana välttämättömyys piilee...” 1

Kuvitelkaamme, että joku pienomistaja, esimerkiksi sokeri- 
leipomon omistaja kapitalistisessa maassa on joutunut taloudel
liseen häviöön ja muuttunut proletaariksi. Sellaista sattuu usein. 
Sokerileipuri itse ajattelee, että tapahtuma on pelkkä sattuma, 
joka ei ole missään tekemisissä välttämättömyyden kanssa. Ja 
sattuma todellakin on, että häviöön on joutunut juuri tämä eikä

' K. Marx ja F. Engels-, Valitut teokset, II osa, s. 347.
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joku toinen leipuri; toisessa paikassa ja jonkin verran toisenlai
sissa olosuhteissa leipuri voi elää koko ikänsä liikkeensä omis
tajana. Voidaan löytää monia satunnaisia seikkoja, jotka ovat 
aiheuttaneet juuri tämän leipurin häviöön joutumisen, esimer
kiksi se, että lähistöllä on avattu suuri kondiittorinmyymälä, 
joka tarjoaa halvempia tavaroita, minkä johdosta sokerileipu
rimme on menettänyt ostajansa jne. Mutta tämän tapahtuman 
takana, kuten kaikenlaisen sattuman takana, piilee välttämättö
myys. Pienomistajien (pikkukauppiaiden, käsityöläisten, talon
poikien) häviöön joutuminen teollisesti kehittyneen kapitalisti
sen yhteiskunnan oloissa on välttämätön, väistämätön prosessi, 
kapitalismin laki. Tämä välttämättömyys raivaa tiensä suuren 
sattumien paljouden läpi (näiden tai noiden erillisten pienomis
tajien häviöön joutuminen). Ilman näitä yksityisiä ja siis talou
dellisen kehityksen yleiseen kulkuun nähden satunnaisia ilmiöitä 
ei taloudellinen välttämättömyys voi ilmetä.

Sattuma ei ole syyn puuttumista. Kaikilla sattumilla on 
syynsä. Sokerileipuri joutui häviöön sen vuoksi, että ilmaantui 
vaarallinen kilpailija. Kun on olemassa syy ja olosuhteet sen 
vaikutukselle, johtuu seuraus siitä välttämättömästi. Syy-yhteys 
on ilmiöiden yhteyden yleinen muoto. Mutta olosuhteet tietyn 
syyn vaikutukselle voivat olla olemassa tai olematta. Itse syyt 
ovat erilaisia: on sellaisia, jotka johtuvat kehitysprosessin sisäi
sestä logiikasta ja ovat siis välttämättömiä; on myös satunnaisia 
syitä, jotka voivat olla esiintymättäkin.

Luonnollinen kuolema vanhuuden ja raihnauden johdosta 
ei ole satunnainen. Mutta terveen ihmisen kuolema auton töytäi
systä olisi voinut jäädä tapahtumattakin asiainkulun muodos
tuessa toisenlaiseksi, jos henkilö olisi lähtenyt kotoaan minuuttia 
myöhemmin tai aikaisemmin tai kohdannut kadulla toverin ja 
viivähtänyt hänen seurassaan. Sattuma ilmaantuu erilaisten 
syyperäisesti määräytyvien ilmiöiden yhtymäkohdassa. Näiden 
ilmiöiden yhtyminen juuri kyseisessä kohdassa ei ole välttämä
töntä; se on tulos monien seikkojen yhteen sattumisesta. Jos 
jokin niistä puuttuisi, ei se olisi mahdollista.

Sattuma ja välttämättömyys kehitysprosessissa muuttuvat 
toisikseen. Esimerkiksi vangeista tehtiin joissakin tapauksissa 
orjia jo ennen orjanomistusjärjestelmän olemassaoloa, mutta nuo 
tapaukset eivät olleet luonteenomaisia eivätkä välttämättömiä,
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ne eivät johtuneet sukuyhteisöjärjestelmän sisäisistä tarpeista. 
Mutta kun tuotantovoimat kehittyivät sellaiselle tasolle, että 
ilmaantui lisätuotteen tuotanto, ei orjuuteen alistaminen enää 
ollut yksityinen, vaan yleinen ilmiö, antiikin yhteiskunnan hal
litseva taloudellinen suhde.

Tiede ei kiellä sattuman olemassaoloa. Sattuma on objektii
visesti olemassa, ja tiede tutkii sitä. Mutta tiede ei saa pysähtyä 
siihen: tiede on velvollinen tuomaan satunnaisten ilmiöiden 
takaa esiin sattumissa ilmenevän välttämättömyyden, lainmukai
suuden.

Objektiivisesti olemassaolevana sattuma vaikuttaa enemmän 
tai vähemmän ilmiöiden kehityskulkuun. Historiaa tekevät ihmi
set, joiden kyvyt ja pyrkimykset ovat erilaisia. Kun jokin yhteis
kunnallinen välttämättömyys kypsyy, löytyy aina ihmisiä, jotka 
toteuttavat sen elämässä. Mutta miten he sen toteuttavat, se 
riippuu monista satunnaisista seikoista: liikkeen johtoon asettu
neiden henkilöiden kyvyistä, taipumuksista ja luonteesta. Ylei
seen historialliseen prosessiin nähden on sattuma, että juuri 
kyseinen henkilö on johtanut tiettyä liikettä, mutta sikäli kuin 
hän on jo tullut tämän liikkeen johtoon, hän vaikuttaa siihen, lyö 
oman leimansa näihin tai noihin tapahtumiin.

Sattumat vaikuttavat eri tavoin elämäämme: toiset vaikutta
vat suotuisasti, toiset turmiollisesti, toiset jouduttavat kehitys
prosessin kulkua, toiset vaikeuttavat ja hidastavat sitä. Yhteis
kunnan eri kehitysasteilla on ihmisten elämä eri määrin riippu
nut luonnon sattumista. Alkukantaisen ihmisen elämä riippui 
miltei kokonaan luonnon sattumista; toimeentulovälineiden 
hankkiminen riippui suuresti satunnaisista seikoista: onnistu
neesta metsästyksestä jne. Jokin luonnononnettomuus (kuivuus, 
rankkasade, toisten heimojen hyökkäys) saattoi johtaa heimon 
tuhoon. Yhteiskunnan tuotantovoimien ja tieteen kehittyessä 
ihmiset vapautuivat yhä enemmän sattuman vallanalaisuu
desta.

Sosialismin vallitessa ihmiset saavat ensimmäistä kertaa his
toriassa mahdollisuuden yhä enemmän hallita yhteiskunnallisia 
prosesseja, käyttää tietoisesti lakeja koko yhteiskunnan hyväksi. 
Sosialismin vallitessa ovat kansan käytettävissä kaikki mahta
vat tuotantovälineet ja yhä suuremman merkityksen saava tiede,
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jotka antavat mahdollisuuden monien luonnon sattumien tuhoi
sien vaikutusten poistamiseen. Tiedostetut luonnon kehityslait ja 
tehokas tuotantotekniikka auttavat sosialismin vallitessa ihmistä 
hallitsemaan luonnonvoimia ja niitä käytetään kansan hyväksi.

5. Mahdollisuus ja todellisuus

Jotta voitaisiin syvällisesti ymmärtää luonnon ja yhteiskun
nan lakien vaikutus, välttämättömyyden ilmeneminen sattumien 
kautta sekä ne tiet ja  keinot, joiden avulla ihminen käyttää objek
tiivisia lakeja käytännöllisiin tarpeisiinsa, on tarkasteltava myös 
mahdollisuuden ja todellisuuden ongelmaa sekä niitä ehtoja, 
joiden vallitessa edellinen muuttuu jälkimmäiseksi.

Mahdollisuuden yleiskäsite ilmaisee materian kykyä saada 
erilaisia muotoja liikunnan prosessissa. Jokainen ilmiö voi tiet
tyjen ehtojen vallitessa muuttaa olomuotoaan, muuttua toiseksi 
ilmiöksi (esimerkiksi alemmat muodot muuttuvat korkeam
miksi). Tämä mahdollisuus johtuu siitä, että kaikki oliot, ilmiöt 
ja prosessit ovat keskeytymättömässä liikkeessä ja muutoksessa, 
mikä tapahtuu ihmisten tajunnasta ja tahdosta riippumattomien 
tiettyjen lakien mukaan. Ilmiö voi tulla toiseksi, siihen sisältyy 
tämä objektiivinen mahdollisuus.

Mutta mihin suuntaan jonkin esineen muuttuminen voi tapah
tua, millaiseksi toiseksi se voi tulla? Se riippuu määrätyistä 
ehdoista ja seikoista.

Luonnon ja yhteiskunnan ilmiöissä piilevien mahdollisuuk
sien ja niiden uudeksi todellisuudeksi muuttumisen ehtojen sel
vittäminen on tieteen ja ihmisten käytännöllisen toiminnan 
mitä tärkein tehtävä. Mahdollisuus muuttuu todellisuudeksi 
olemiseen sisältyvän välttämättömyyden, lainmukaisuuden vai
kutuksesta.

Todellisuus 1 on toteutunut mahdollisuus. Mahdollisuus ilmai
see olemisen (luonnon ja yhteiskuntaelämän) lainmukaisen lii
kunnan tendenssiä.

1 Oppisanaa ..todellisuus” käytetään toisessakin, laajemmassa mielessä: 
sillä tarkoitetaan koko ympärillämme olevaa maailmaa kaikkine Siinä olevine 
mahdollisuuksineen. Tässä tarkastelemme todellisuutta sen suhteessa mahdolli
suuteen.
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Erilaisista ehdoista riippuen voi sama mahdollisuus toteutua 
erilaisissa muodoissa. Niinpä kapitalismin kehitys on useissa 
maissa kulkenut preussilaista tai amerikkalaista tietä.

Mahdollisuuksien toteutumisen muodot riippuvat monista 
seikoista. Esimerkiksi hyvän viljasadon saanti jollakin alueella 
tiettynä vuotena perustuu moniin lainmukaisiin tekijöihin (laatu- 
siemenet, parannettu maan muokkaus, oikean viljelyjärjestel
män valinta jne.), mutta tämä mahdollisuus liittyy myös. moniin 
satunnaisiin seikkoihin (sateen ja aurinkoisten päivien määrä 
kyseisenä vuotena, säätila elonkorjuun aikana jne.). Tästä 
syystä on mahdollisuuksia selvitettäessä otettava huomioon sekä 
välttämättömät että satunnaiset tekijät, jotka määräävät nämä 
mahdollisuudet.

Mahdollisuus on mahdottomuuden vastakohta.
Porvariston nykyaikaisilla ideologeilla, jotka suhtautuvat 

voluntaristisesti1 maailman tulkitsemiseen, on mieliharrastuk
sena mahdottoman esittäminen mahdollisena ja päinvastoin 
mahdollisen mahdottomana. Niinpä he jättävät huomiotta kapi
talismissa vallitsevan kilpataistelun ja tuotannon anarkian lain 
ja yrittävät todistaa ..suunnitelmallisen”, »järjestyneen” ja 
»pulattoman” kapitalismin mahdollisuuden. He esittävät mah
dottoman mahdollisena. Toisaalta porvariston taantumukselli- 
simmat ja aggressiivisimmat piirit kieltävät erilaisiin yhteis
kuntajärjestelmiin kuuluvien valtioiden rauhanomaisen rinnak
kainelon, vaikka se onkin ainoa alternatiivi hävittävälle ydinase
sodalle.

Mahdollisuutta ja mahdottomuutta on tarkasteltava konkreet
tisesti. Olosuhteiden muutoksista ja uusien lakien ilmaantumi
sesta riippuen voi mahdoton tulla mahdolliseksi, esimerkiksi 
kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan luominen Neu
vostoliitossa ei ollut mahdollista heti Lokakuun vallankumouk
sen jälkeen. Sitten kun NKP toteutti toisen ohjelmansa ja sosia
lismi voitti täydellisesti, syntyivät välttämättömät ehdot asteit
taiselle siirtymiselle kommunismiin ja sen aineellisen perustan 
luomiselle.

Mahdollisuus ja todellisuus ovat suhteellisesti vastakkaisia 
kehityksen kahtena puolena: kehityksen lähtökohtana ja tulok

1 Voluntarismi on eräs idealismin laji. Voluntaristit pitävät tahtoa kaiken 
olevaisen perustana.
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sena. Ja koska kehitys on tapahtumaketju, niin jokainen sen ren
gas; on lähtökohta toisen suhteen ja tulos toisen suhteen. Feodaa
linen järjestelmä sisältää kehityksensä tietyllä asteella kapita
listisen järjestelmän ja kapitalistinen sosialistisen järjestelmän 
mahdollisuuden. Ja sosialistisen järjestelmän muodostuttua syn
tyi siirtomaaikeestä vapautuneille maille ei-kapitalistisen kehi
tyksen mahdollisuus. Mutta näiden maiden kansojen on taistel
tava sen toteuttamisen puolesta.

Vaikka mahdollisuus ja  todellisuus, muuttuvat toisikseen, on 
ne tarkasti erotettava toisistaan. Mahdollisuuden pitäminen 
todellisena merkitsee, että tehdään karkea virhe, johdetaan har
haan itseä ja toisia. Jos kaikki mahdollinen olisi samalla todel
lista, ei luonnossa ja yhteiskunnassa olisi minkäänlaista kehi
tystä. Mahdollisen ja todellisen sekoittaminen toisiinsa politii
kassa johtaa itsepetokseen ja vakaviin virheisiin.

Jos pidettäisiin johdonmukaisesti kiinni subjektivistien kan
nasta, pitäisi kaikki myöntää mahdolliseksi. Maailmassa on 
sattumia; näin ollen, järkeilevät subjektivistit, kaikkea voi tapah
tua, kaikki on mahdollista: kun Maa pyörii tänään Auringon 
ympäri, niin huomenna Aurinko saattaakin mahdollisesti kiertää 
Maan ympäri. Sen vuoksi on myös mahdollista kaikki mitä toivo
taan. Subjektivistinen käsitys mahdollisuudesta on kestämätön, 
se on ristiriidassa luonnon ja yhteiskunnan ilmiöiden tosiasialli
sen kehityksen kanssa.

Käytännöllisessä toiminnassa ei ole nojattava siihen, että 
kaikki on mahdollista (..kaikenlaista voi sattua”), vaan reaali
seen mahdollisuuteen, joka johtuu olemassaolevasta ja vaikutta
vasta lainmukaisuudesta ja olemassaolevista ehdoista. Objektii
visen lainmukaisuuden olemassaolo on välttämätöntä, mutta ei 
vielä riittävää tämän tai tuon reaalisen mahdollisuuden ilmaan
tumiselle. Tarvitaan ehtoja, jotka edistäisivät tämän lainmukai
suuden ilmenemistä juuri kyseisessä muodossa.

On olemassa erilaisia mahdollisuuksia. Ei ole sekoitettava 
toisiinsa kahdenlaisia mahdollisuuksia: abstraktista (muodol
lista) ja reaalista. Tietyn lainmukaisuuden olemassaolo tarjoaa 
vain abstraktisen, muodollisen mahdollisuuden, joka tietyssä 
konkreettisessa historiallisessa tilanteessa ei voi vielä muuttua 
todellisuudeksi, koska sen toteutumisen välttämättömät edelly
tykset puuttuvat. Esimerkiksi taloudellisen liikatuotantopulan
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mahdollisuus sisältyy tavaran ristiriitoihin yleensä: osto- ja 
myyntitoimituksen erottumiseen ajassa ja paikassa, tavaran kah
tiajakautumiseen tavaraksi pa rahaksi, rahan tehtävän kehitty
miseen kiertokulkuvälineenä. Mutta yksinkertaisen tavaratalou
den oloissa on liikatuotantopulan mahdollisuudella abstraktinen, 
muodollinen luonne. Vaikka yksinkertaisenkin tavaratuotannon 
oloissa voidaan myydä ostamatta, ei talouspulan reaalista uhkaa 
synny. Siinäkään tapauksessa, että joku pienomistaja (tai hei
dän ryhmä) myy ostamatta, ei tavaroiden menekissä tapahdu 
tuntuvaa viivytystä; markkinat eivät täyty ylenmäärin tava
roilla, tuottajan ei tarvitse erottaa työläisiä, sillä heitä hänellä 
ei ole. Taloudellisen liikatuotantopulan mahdollisuus tulee reaa
liseksi kapitalistisen yhteiskunnan oloissa, missä raha muuttuu 
pääomaksi ja työ palkkatyöksi. Siinä on tuotanto luonteeltaan 
yhteiskunnallista, mutta omistus yksityistä, ja osto- ja myynti- 
toimituksen erottuminen ja tällä pohjalla syntyvät viivytykset 
tavaroiden menekissä johtavat pulaan ja kapitalistisen yhteis
kunnan järkkymiseen: kaupan häiriintymiseen, tuotannon 
supistumiseen, työttömyyden kasvuun, pienomistajien häviöön- 
joutumiseen, teollisuus-, kauppa- ja pankkilaitosten vararik
koon jne.

Monet porvarilliset ideologit kirjoittelevat imperialismia kau
nistelussaan niistä runsaista mahdollisuuksista, joita kapita
lismi tarjoaa tavallisille ihmisille. He sanovat, että kapitalisti
sessa yhteiskunnassa voi kenestä tahansa tulla miljonääri, jolle 
ovat kaikki ovet avoinna. Mutta tuo mahdollisuus on puhtaasti 
muodollinen. Työläinen ei tarvitse muodollista mahdollisuutta 
tulla kapitalistiksi, vaan reaalisen mahdollisuuden vapautua 
riistosta, saada työtä, hyvä asunto, ravinto, mahdollisuuden 
sivistykselliseen kehitykseen ja olla maansa täysivaltainen 
isäntä. Menestyksellistä käytännöllistä toimintaa varten täytyy 
ihmisen ja edistyksellisen yhteiskuntaluokan löytää itselleen tar
peellinen reaalinen mahdollisuus, määritellä sen toteutumisen 
tiet ja toimia näiden teiden mukaisesti.

Mahdollisuus ei ole mitään paikalleen jähmettynyttä eikä 
muuttumatonta. Mahdollisuuden kehitys on lakien vaikutuksen 
tulos. Niinpä sosialistisen vallankumouksen voiton mahdollisuus 
pääoman maissa kehittyy kapitalismin kehityksen ja sen ristirii
tojen kärjistymisen yhteydessä.
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Kuten tunnettua, ei mikään laki luonnossa ja yhteiskunnassa 
esiinny puhtaassa muodossa, vaan ilmenee tendenssinä. Tämän 
tai tuon lain vaikutus kohtaa tiellään monia sitä vastaan vaikut
tavia voimia. Siksi todellisuuden ilmiöissä piilee ristiriitaisia 
mahdollisuuksia, joista jokainen nojaa tiettyihin lainmukaisen 
kehityksen tendensseihin. Taistelevien mahdollisuuksien jou
kossa pääsee lopulta jokin yksi voitolle ja muuttuu todellisuu
deksi. Esimerkiksi nykyisessä imperialistien aikaansaamassa 
kireässä kansainvälisessä tilanteessa piilee uuden maailman
sodan mahdollisuus. Mutta nykyisissä oloissa on olemassa toi
nenkin mahdollisuus — tämän sodan ehkäisemisen mahdollisuus. 
Edellinen mahdollisuus johtuu siitä, että imperialismi synnyttää 
sotia. Toinen mahdollisuus perustuu seuraavaan lainmukaisuu
teen: imperialismi on lakannut olemasta kaikkikäsittävä maail
manjärjestelmä, ovat ilmaantuneet, kehittyneet ja lujittuneet 
sosialistiset maat, luokkavoimien suhde maailman areenalla on 
muuttunut sosialismin hyväksi, rauhanvyöhyke laajenee, rauhan
puolustajien liike on kasvanut. Kaikki tämä on todisteena siitä, 
että kohtalonomaista sodan väistämättömyyttä ei ole. „Maail
mansota voidaan ehkäistä mahtavan sosialistisen leirin, rauhan
tahtoisten ei-sosialististen valtioiden, kansainvälisen työväen
luokan ja kaikkien rauhan asiaa puoltavien voimien yhteisin 
ponnistuksin.” 1 Molemmat mahdollisuudet (sekä sodan mah
dollisuus että sen ehkäisemisen mahdollisuus) ovat reaalisia, 
mutta vastakkaisia. Jommankumman muuttuminen todellisuu
deksi merkitsee toisen hävittämistä. Toinen mahdollisuus (sodan 
ehkäiseminen) ilmentää edistyksellisen kehityksen perustendens- 
siä, kasvaa ja kehittyy, toinen taas nojaa kapitalistisen yhteis
kunnan taantumuksellisiin hyökkäyshaluisiin voimiin, jotka koh
taavat yhä suurempaa vastarintaa rauhan ja demokratian puo
lesta taistelevien edistyksellisten voimien taholta.

Kumpiko olemassaolevista ja taistelevista mahdollisuuk
sista tulee todellisuudeksi? Se riippuu monista seikoista. Jotta 
kestävän rauhan mahdollisuus muuttuisi todellisuudeksi, jotta 
uusi sota voitaisiin ehkäistä, tarvitaan rauhan, demokratian ja 
sosialismin voimien valppautta ja järjestyneisyyttä, niiden

1 »Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjelma”. Ks. Tie kommunis
miin, Moskova 1961, s. 515.
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aktiivisuutta ja päättävää taistelua yhtenäisenä rintamana hyök- 
käyshaluisia voimia vastaan.

Ellei ole kaikkia välttämättömiä ehtoja, ei reaalinenkaan 
mahdollisuus muutu todellisuudeksi. Siemen sisältää mahdolli
suuden kasviksi muuttumiseen, mutta sitä varten se on tiettynä 
vuodenaikana pantava kuohkeaan maahan, lisäksi tarvitaan 
lämpöä ja kosteutta. Monista siemenistä ei tule kasveja välttä
mättömien ehtojen puuttuessa.

Mahdollisuuksien joukossa on sellaisia, joilla on välttämätön 
luonne ja jotka ennemmin tai myöhemmin väistämättömästi 
toteutuvat (esimerkiksi sosialistisen vallankumouksen voitto 
kaikissa maissa tapahtuu ehdottomasti). Mutta sellaisetkin mah
dollisuudet muuttuvat todellisuudeksi vasta silloin, kun kaikki 
välttämättömät ehdot kypsyvät (vallankumouksen voitolle ovat 
välttämättömiä tietyt objektiiviset ja subjektiiviset tekijät). Tiede 
selvittelee luonnossa ja yhteiskunnassa piileviä mahdollisuuksia, 
se tutkii ehtoja, joiden vallitessa ne toteutuvat ja osoittaa siten 
tiet ihmiselle epäsuotuisten mahdollisuuksien poistamiseksi, 
edistää toivottavien mahdollisuuksien muuttumista todellisuu
deksi.

Mahdollisuus voi muuttua todellisuudeksi ihmisen siihen 
puuttumattakin. Niin tapahtuu tavallisesti luonnossa, missä 
mahdollisuuden toteutumiselle välttämättömät ehdot muodostu
vat ihmisten toiminnasta riippumatta.

Yhteiskuntaelämässä toteutuu mahdollisuuksien muuttuminen 
todellisuudeksi ihmisten käytännöllisen toiminnan kautta. Tie- 
dostettuaan mahdollisuuden perustana olevan lainmukaisuuden 
ihminen voi käytännöllisellä toiminnallaan jouduttaa tämän 
mahdollisuuden muuttumista todellisuudeksi, suunnata kehitystä 
toivottua tietä. Vallitsevassa asiaintilassa piilevien mahdolli
suuksien tutkiminen, sellaisen löytäminen niiden joukosta, joka 
vastaa yhteiskunnan edistyneimpien voimien tarpeita, määrää 
monessa suhteessa käytännöllisen toiminnan menestyksen.

Objektiivinen suhtautuminen ympäröivän maailman ilmiöi
hin, kaikkien niiden ehtojen selvittäminen, jotka ovat välttämät
tömiä mahdollisuuksien toteuttamiselle, kuuluu ilmiöiden dialek
tisen tieteellisen erittelyn tärkeimpiin aineksiin.

Kun yhteiskunnassa on kypsynyt tämä tai tuo objektiivinen 
mahdollisuus, riippuu sen toteutuminen ihmisten käytännölli-
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sestä toiminnasta. Esimerkiksi neuvostomaan on kahden vuosi- 
kymmenen aikana ratkaistava taloudellinen perustehtävä — luo
tava kommunismin aineellinen ja teknillinen perusta. NKP:n 
XXII edustajakokous viitoitti konkreettisen tien tämän tehtävän 
suorittamiseksi, määritteli työväenluokan, talonpoikaisten ja 
neuvostosivistyneistön paikan sen ratkaisemisessa. Neuvosto
kansan luova työ muuttaa tämän mahdollisuuden, niin kuin 
monet muutkin, todellisuudeksi.



V I  t a k a

MÄÄRÄLLISTEN MUUTOSTEN 
LAADULLISIKSI MUUTTUMISEN LAKI

1. Määrälliset ja laadulliset muutokset sekä niiden 
muuttuminen toisikseen

Tutkiessamme luontoa havaitsemme sen ilmiöiden, prosessien 
ja olioiden suuren laadullisen moninaisuuden.

Filosofia ja luonnontieteet ovat jo varhain yrittäneet antaa 
vastauksen kysymykseen, miten tämä luonnon laadullinen mo
ninaisuus on selitettävissä, kuinka sellaiset laadullisesti erilai
set ilmiöt kuin esimerkiksi epäorgaaninen ja orgaaninen (elolli
nen) luonto, kasvi- ja eläinlajit, eläimet ja ihminen jne. liittyvät 
toisiinsa. Tähän kysymykseen ei kuitenkaan saatu kerralla vas
tausta. Eikä se ole ihmekään, sillä se, että tiede ja ihmisen käy
tännöllinen toiminta olivat kehittymättömässä tilassa, ei pitkään 
aikaan suonut mahdollisuutta löytää oikeaa tapaa niin monimut
kaisen ja  vaikean ongelman ratkaisemiseksi.

Eräät filosofit ja  tiedemiehet olivat sitä mieltä, että luonnon laadullinen 
moninaisuus on jotakin itsestään selvää ja että se on otettava tosiasiana. Joko 
he eivät yrittäneetkään selittää tätä tosiasiaa tahi arvelivat, että maailman 
oli luonut sellaiseksi korkein ..luova” voima, jumala, tai että sellaisena se oli 
syntynyt jotakin muuta yliluonnollista tietä. Toiset filosofit ja  tiedemiehet läh
tivät luonnon ilmiöiden välisen laadullisen eron kieltämisen tielle ja  esittivät 
kaiken pelkästään määrällisenä erona. He myönsivät kehityksen, mutta käsit
tivät sen määrällisiksi muutoksiksi, jonkinlaisten laadullisesti muuttumatto
mien kappaleiden määrälliseksi ryhmittymiseksi ja  liittymiseksi yhdelmiksi. 
Tämä maailmankäsitys kehityksestä ilmaantui jo vanhalla ajalla ja  saavutti 
laajimman levinneisyyden 17. ja  18. vuosisadalla.

Niinpä muinaiskreikkalainen filosofi Anaksagoras (5. vuosisadalla ea.-) 
opetti, että luonto muodostuu äärettömästä määrästä laadullisesti erilaisia 
»siemeniä” (homeomerioita). Hän käsitti kehityksen homeomerioiden määräl
lisesti erilaiseksi yhdistymiseksi ja  eroamiseksi. Olio eroaa toisesta siinä, että 
siihen karttuu enemmän tai vähemmän olioiden yhdenlaatuisia »siemeniä”. 
Tätä naiivia käsitystä perusteltiin sillä, että esimerkiksi ravintoa käyttävällä
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ihmisellä kasvavat luut, hiukset, kynnet jne.; siis ravintoon sisältyy jo val
miina, mutta pienoismuodossa luita, hiuksia, kynsiä ym.

18. vuosisadan ranskalainen filosofi Robinet, jolla ei biologian heikon 
kehityksen vuoksi ollut mahdollisuutta selittää tieteellisesti siirtymistä elotto
masta materiasta elämään, julisti kaiken olevaisen orgaanisen, ts. elollisen 
ilmenemismuodoksi. Hän arveli, että kiven, tammen, hevosen ja ihmisen välillä 
ei ole laadullista eroa. ..Kivessä ja  kasvissa", hän kirjoitti, ..voidaan löytää 
samat elämälle oleelliset alkuperusteet kuin ihmisenkin elimistössä; koko ero 
on näiden tunnusmerkkien yhdelmissä, elinten luvussa, määräsuhteissa, järjes
tyksessä ja muodossa.” 1

Robinefn mainitsemilla esineillä on eittämättä yhteistä, mutta yhteiset 
ominaisuudet eivät tee olemattomiksi syvää laadullista eroa eikä niitä erikoisia 
lakeja, joiden mukaan kukin näistä esineistä ilmaantuu ja  on olemassa. Emme 
esimerkiksi ymmärrä mitään ihmisestä, hänen elämästään ja  toiminnastaan, 
jos otamme vain sen yhteisen, mikä hänellä on kiven tai puun kanssa (sen 
että ne muodostuvat joistakin yhteisistä kemiallisista alkuaineista, ovat ole
massa ajassa ja  avaruudessa jne.). Vain niiden laadullisten ominaisuuksien 
selvittäminen, jotka erottavat ihmisen kivestä, kasvista ja eläimestä, voi 
auttaa meitä ymmärtämään hänen paikkansa ja  merkityksensä luonnon yhtei
sessä kehitysketjussa.

Määrällisellä kehitysteorialla oli historiallinen puolustuksensa siinä, että 
17. ja 18. vuosisadalla olivat mekaniikka ja matematiikka päässeet kehitykses
sään pitemmälle kuin mitkään muut tieteet. Mekaaninen, määräperusteinen 
suhtautuminen luontoon johti kiertämättä siihen, että filosofit ja  tiedemiehet 
eivät piitanneet esineiden laadullisista eroavuuksista, typistivät liikunnan 
muotojen kaiken rikkauden yksinkertaisimpaan mekaaniseen muotoon ja käsit
tivät kehityksen joidenkin laadullisesti muuttumattomien maailmanrakennuk- 
sen ..tiilien” pelkiksi määrällisiksi yhdelmiksi. Määrällisellä teorialla oli silloin 
edistyksellinen merkitys taistelussa uskontoa vastaan, sillä päinvastoin kuin 
uskonto se pyrki löytämään luonnollisen selityksen maailman moninaisuu
delle. Mutta esineiden ja kehityksen laadullisten erilaisuuksien katsominen 
pelkiksi määrällisiksi eroavuuksiksi ja muutoksiksi on syvästi virheellistä.

Tiede kulki mutkikasta ja ristiriitaista tietä hitaasti mutta 
varmasti totuutta kohti, valmistellen maailman laadullisen 
moninaisuuden ainoan oikean selityksen syntyä, tuoden esiin 
ilmiöiden ja prosessien määrällisten ja laadullisten puolien 
välisen todellisen suhteen. Fysiikan, kemian, biologian ja muiden 
tieteiden kehitys auttoi ihmistä tunkeutumaan ilmiöiden olemuk
seen, ymmärtämään kehityksen olioiden laadullisena muuttumi
sena toisiksi määrällisten muutosten tuloksena. Erittäin suuri 
merkitys tässä suhteessa oli kemian saavutuksilla. Engels sanoi,

1 L  B. Robinet, Considärations philosophiques, Paris p. 1768, p. 7.
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että »kemiaa voidaan nimittää tieteeksi kappaleiden laadullisista 
muutoksista, jotka tapahtuvat määrällisen kokoomuksen muuttu
misen vaikutuksesta” '.

Viime vuosikymmeninä tapahtunut fysiikan kehitys, muun 
muassa alkuaineiden muuttumisen, radioaktiivisuuden, »alkeis
hiukkasten” toisiksi muuttumisen selvittäminen vahvistavat yhä 
uudelleen oikeaksi dialektisen käsityksen luonnossa vallitsevasta 
kehityksestä ja samalla rikastuttavat tätä käsitystä uusilla tie
doilla.

Marxilaisen dialektiikan oppi määrällisten muutosten muut
tumisesta laadullisiksi on yleistystä tieteen antamista luontoa 
koskevista tiedoista, se on yleistävää yhteenvetoa ihmiskunnan 
maailmanhistorian kokemuksesta ja tuo näkyviin erään tärkeim
mistä objektiivisista kehityslaeista.

Jotta paremmin voitaisiin ymmärtää määrällisten muutosten, 
laadullisiksi muuttumisen lakia on ennen kaikkea päästävä sel
ville määrän ja laadun käsitteistä. Kun tutkimme jotakin esi
nettä, pistää ensinnä silmään esineen ominaisluonne, joka erot
taa sen muista esineistä. Tämä ominaisluonne muodostaakin sen: 
laadun. Luonto on monenlaisten olioiden, ilmiöiden ja prosessien 
ykseys. Tämä luonnon moninaisuus on ilmausta esineiden väli
sestä laatuerosta. Laatuero on esimerkiksi epäorgaanisen ja  
orgaanisen luonnon välillä: elollinen voi olla olemassa vain 
ehdolla, että sille ominainen aineenvaihdunta ympäristön kanssa 
on keskeytymätöntä, eloton ei sitä tarvitse. Laatueroavuuksia on 
puolestaan myös orgaanisen luonnon eri osien, esimerkiksi kas
vien ja eläinten välillä. Ja ihminen taas. on niihin verrattuna eri. 
laatu.

Laadullinen ominaisluonne on myös kaikilla yhteiskunnalli
silla ilmiöillä. Esimerkiksi kapitalismi on tietty laatu, monien 
sille olennaisten ominaisuuksien, piirteiden ja puolien kokonai
suus: siinä on tuotantovälineiden omistajien luokka ja palkka
työläisten luokka, kapitalistien harjoittama työläisten riisto jne. 
Sosialismille laadullisesti uutena yhteiskuntamuotona ovat omi
naisia toisenlaiset piirteet: tuotantovälineiden yhteiskunnallinen 
omistus, palkkatyön ja ihmisen harjoittaman toisen ihmisen riis
ton puuttuminen. 1

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 503.
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Esitetyt esimerkit tekevät ymmärrettäväksi, että laatu on 
ennen kaikkea esineiden ja ilmiöiden ominaisluonne, niiden 
oleellisten piirteiden ja puolien ykseys, jotka tekevät niistä tiet
tyjä esineitä ja ilmiöitä. Ilmiöitä ja esineitä, jotka olisivat vailla 
laadullista ominaisluonnetta, ei ole. Oleminen vailla ominais- 
luonnetta on mahdotonta. Niitty, järvi, kallio, puu, tähti, eläin 
jne.— kaikki ne ovat erilaisia ilmiöitä ja esineitä oman laadulli
sen ominaisluonteensa ansiosta.

Mutta laatu ei ole pelkästään ominaisluonne. Se oh esinee
seen sisäisesti kuuluva ominaisluonne, minkä vuoksi laadun 
muutos merkitsee kyseisen esineen muuttumista. Jos elollinen 
organismi lakkaa toteuttamasta aineenvaihduntaa ympäristön 
kanssa, se tuhoutuu ja menettää elollisen organismin laadun, 
sillä aineen vaihdunnassa on sen olemisen, elämän olemus.

Laatu ilmenee ominaisuuksien kautta. Vaikka „iaatu”- ja 
..ominaisuus”-käsitteitä usein käytetään samaa merkitsevinä, on 
niiden välillä ero. Ominaisuus on laatua tämän jossain ulkonai
sessa ilmauksessa, kyseisen esineen suhteessa toisiin esineisiin. 
Laadusta, ts. esineen sisäisestä ominaisluonteesta voimme saada 
tietoa vain sen perusteella, kuinka se ilmenee esineen ominai
suuksissa. Niinpä voimme tehdä päätelmiä tästä tai tuosta ihmi
sestä, hänen inhimillisistä ominaisuuksistaan vain hänen toisiin 
ihmisiin, yhteiskuntaan suhtautumisensa perusteella.

Laadullisesti määräytynyt esine ilmenee monissa ominai
suuksissa. Esimerkiksi kemiallinen alkuaine saa ilmauksensa 
sellaisissa ominaisuuksissa kuin kuulumisessa metallien tai 
metalloidien ryhmään, määrätyssä atomipainossa, atomiarvossa 
jne  Metalli ilmenee sellaisissa ominaisuuksissa kuin tiiviydessä, 
kimmoisuudessa, sulamislämpötilassa, lämmönjohtokyvyssä, 
sähkönjohtokyvyssä ym.

Esinettä ei luonnehdi vain jokin yksi ominaisuus, vaan suuri 
joukko ominaisuuksia; olisi kuitenkin väärin käsittää laatua 
pelkäksi ominaisuuksien summaksi; laatu on se mikä liittää esi
neen kaikki ominaisuudet yhteen, mikä ilmaisee esineen kokonai
suutta. Kun tehdään ero laadun ja ominaisuuden välillä, olisi 
väärin erottaa ne toisistaan ehdottomalla rajalla. Esineen laa
tuna voidaan pitää sen olennaisimpia ominaisuuksia, jotka mää
räävät sen kaikki muut ominaisuudet ja joita ilman esine lakkaa 
olemasta oma itsensä.
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Esineen kaikki ominaisuudet eivät ilmene samanaikaisesti. 
Mitkä sen monista ominaisuuksista astuvat etualalle, se riippuu 
sen konkreettisista yhteyksistä toisiin esineisiin. Joissakin 
yhteyksissä ilmenevät esineen yhdet ominaisuudet, toisissa toi
set. Esineen ominaisuudet voivat muuttua riippuen sitä ympäröi
vään maailmaan liittävien siteiden muuttumisesta.

Jotkut esineen ominaisuudet voivat ilmaantua ja kadota esi
neen, sen peruslaadun, siitä muuttumatta. Olion joidenkin omi
naisuuksien muuttuminen merkitsee tietenkin, että se kokee 
jonkinlaisia laadullisia muutoksia, mutta nämä muutokset eivät 
koske sen pohjimmaista laadullista ominaisluonnetta, jonka 
ansiosta se on juuri tämä eikä jokin toinen olio. Se on otettava 
huomioon, jottei toisaalta muodostuisi väärää käsitystä, että olio 
pysyy koko olemassaolonsa ajan yhtenä ja samana, kokematta 
kerrassaan minkäänlaisia laadullisia muutoksia, ja jottei toi
saalta katsottaisi esineen joidenkin puolien ja ominaisuuksien 
muuttumisen merkitsevän sen olemuksen, sen laadullisen 
ominaisluonteen perinpohjaista muutosta. Esimerkiksi eräät 
kapitalismin ominaisuudet ovat muuttuneet sen kehityksen kor
keimmassa, imperialistisessa vaiheessa: vapaa kilpailu on muut
tunut vastakohdakseen, monopoliksi. Ilman tämän erittäin tä r
keän muutoksen huomioon ottamista on mahdotonta ymmärtää 
nykyajan kapitalismia. Mutta kapitalistisen järjestelmän oleelli
nen peruslaatu, joka tekee siitä kapitalismin, ei ole kadonnut, 
vaikka imperialismin ideologit ja revisionistit yrittävät esittää 
nykyajan kapitalismin jonkinlaisena uutena, ei-porvarillisena 
yhteiskuntana. Vain kapitalismin pääpiirteiden — tuotantoväli
neiden yksityisomistuksen, palkkatyöjärjestelmän, työläisten 
riiston — poistaminen, joista kapitalismin tietty yhteiskunnallis- 
taloudellinen laatu johtuu, voi merkitä kapitalismin hävittämistä, 
siirtymistä uuteen laatuun.

Toisin kuin ominaisuudet, jotka eivät ole pysyviä, voivat 
muuttua tietyn esineen puitteissa, laatu ilmaisee esineen suh
teellista kestävyyttä ja  pysyvyyttä. Laatu tekee esineestä sen 
mikä se on. Esineen olemassaoloa jän määrää sen oleminen tiet
tynä laatuna. Laadullinen muutos merkitsee kyseisen esineen 
olemassaolon lakkaamista, sen muuttumista toiseksi esineeksi.

Laatu on Hegelin sanontaa käyttäen raja, joka erottaa esi
neet toisistaan; tämä raja ei ole ulkoinen, se ei ole avaruudelli*

222



nen, vaan sisäinen, joka ilmaisee esineiden erikoisuutta, omalaa
tuisuutta. Tätä rajaa esineille ei määrää inhimillinen 
tajunta, vaan se on objektiivisesti esineihin itseensä kuuluva. 
Ellei sitä olisi, sulautuisi kaikki yhdeksi erotuksettomaksi mas
saksi.

Laadun käsite kuvastaa siis objektiivisen maailman kaikkien 
esineiden, ilmiöiden ja prosessien erittäin tärkeää puolta. 
Yhteenvetona edellä sanotusta voidaan laatu määritellä esinee
seen itseensä erottamattomasti kuuluvaksi ominaisluonteeksi, 
kaikkien niiden olennaisten piirteiden kokonaisuudeksi, jotka 
antavat esineelle suhteellisen pysyvyyden ja erottavat sen muista 
esineistä.

Esineiden laatu ei ole olemassa ilman yhteyttä määrälliseen 
puoleen. Myös määrän käsite on yleiskäsite, joka kuvastaa erästä 
jokaisen esineen, ilmiön, prosessin tärkeää puolta. Määräkin 
esiintyy esineen ominaisluonteena, mutta toisin kuin laatu se 
luonnehtii esinettä sen ominaisuuksien — koon, ulottuvuuden, 
lukumäärän, liikunnan nopeuden, värin voimakkuuden jne.— 
kehitysasteen puolelta. Esimerkiksi pöytä voi olla suuri tai pieni, 
ääni voi olla pitkä tai lyhyt, korkea tai matala jne.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden määrällinen ominaisluonne ei 
ole aina ilmaistavissa niin täsmällisissä suureissa kuin epä
orgaanisen luonnon ilmiöiden, mutta siinäkin on jokaisella 
ilmiöllä ja jokaisella prosessilla ei vain laadullinen vaan myös 
määrällinen puoli. Näitä ovat esimerkiksi työn tuottavuuden ja 
tuotantovoimien kehitystaso, tuotannon ja muiden yhteiskunta
elämän puolien kehitysnopeus, tuottavassa työssä olevien ihmis
ten lukumäärä, kapitalistien harjoittaman työläisten riiston aste, 
kansallistulon määrä ja sen jakautuminen jne.

Esineen määrällä, sen määrällisellä ominaisluonteella on 
laatuun verraten useita erikoisuuksia, joiden tietäminen on 
hyvin tärkeää, jotta voidaan ymmärtää määrällisten muutosten 
laadullisiksi muuttumisen lain olemus. Menettäessään laatunsa 
esine lakkaa olemasta sitä mitä se oli; laatu on siis samaa kuin 
itse esine, ts. se ikään kuin sulautuu, käy yhteen itsensä olion • 
kanssa. Tätä ei voida sanoa esineen määrällisestä puolesta. 
Määrää voidaan lisätä tai vähentää, mutta esine ei menetä siitä 
laadullista tilaansa. Niinpä ei kova kupari lakkaa olemasta sitä 
mitä se on, vaikka sen lämpötila kohoaa 600, jopa 1000 Celsius
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asteeseen. Määrä on ulkonaisempi, ensi näkemältä ikään kuin 
esineen laadusta piittaamaton ominaisluonne, se ei liity niin 
kiinteästi esineeseen kuin laatu. Määrällisesti muuttuessaan 
esine ei tiettyyn rajaan saakka lakkaa olemasta oma itsensä.

Mutta tarkastelkaamme lähemmin määrällisiä muutoksia ja 
niiden merkitystä kehitysprosessissa. Kun väitimme, että jotakin 
voidaan suurentaa tai pienentää ilman että se menettää laa
tunsa, emme ottaneet huomioon tämän määrällisen muutoksen 
rajoja. Sillä todellisuudessa, tarkastellaksemme edellä mainittua 
esimerkkiä, kupari alkaa sulaa, jos lämpötila kohotetaan 
1083 asteeseen. Se osoittaa, että esineen piittaamattomuus mää
rällisistä muutoksista pätee vain tiettyyn rajaan saakka: tulee 
hetki, jolloin lukumäärän, koon, tilavuuden tai muun määrä- 
paljouden jatkuva muuttuminen ei enää ole lainkaan samanteke
vää esineen kohtalolle.

Tästä seuraa, että määrä, määrälliset muutokset liittyvät 
laatuun, esineeseen sisäisesti, mutta tämä yhteys ei ilmene eikä 
paljastu kerralla. Määrällisilläkin muutoksilla on määrätyt 
rajansa. Mutta jos esineen laaturajan »rikkominen” aiheuttaa 
itse esineen muuttumisen, ovat esineen määrällisten muutosten 
rajat joustavampia: määrälliset muutokset voivat heilahdella, 
olla suurempia tai pienempiä, eikä siitä heti seuraa esineen laa
dun muuttuminen. Mutta se, etteivät määrälliset muutokset ole
kaan niin viattomia esineen suhteen, käy ilmeiseksi niiden kart
tuessa. Määrällisten muutosten prosessissa tulee lainmukaisesti 
hetki, jolloin vähäinenkin määrän muuttuminen johtaa perinpoh
jaiseen laadulliseen muutokseen, uuden laadun syntyyn. Toisin 
sanoen, määrällisillä muutoksilla on rajansa, jonka ylittäminen 
ei jää esineelle, sen laadulliselle ominaisluonteelle rankaise
matta.

Näin ollen määrä on esineiden, ilmiöiden ja prosessien sel
lainen puoli, joka luonnehtii niiden kehityksen asteen, laajuuden 
ja intensiivisyyden, joka voidaan ilmaista luvulla ja jonka 
erikoisuus on siinä, että sen muutokset, saavutettuaan määrätyn 
rajan, vaikuttavat esineiden laatuun.

Luonnontiede antaa hyvin paljon todisteita tästä määrällis
ten ja laadullisten muutosten keskinäisestä yhteydestä. Jos elo
ton kappale jaetaan yhä pienempiin osasiin, saavutetaan väistä
mättä raja, jonka tuolla puolen määrälliset muutokset aiheutta
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vat laadullisia. Kappale jakautuu* molekyyleihin, molekyylit 
atomeihin. Atomit eroavat laadultaan ja ominaisuuksiltaan 
molekyyleistä, molekyylit fyysillisestä kappaleesta. Atomitkaan 
eivät ole jakautuvuuden raja, ne muodostuvat toisista, pienem
mistä hiukkasista, protoneista, neutroneista ja elektroneista, 
joilla ovat omat erikoislaatuiset liikunnan lakinsa. Muutaman 
elektronivoltin voimalla liikkuvien atomien vaikuttaessa toi
siinsa ja törmätessä vastakkain atomit pysyvät samoina, ne 
eivät menetä laatuaan; energiaa voidaan lisätä tuhansin ker
ro in— ja tulos on sama. Mutta kun energia kasvaa miljooniin 
elektronivoltteihin, silloin tapahtuu jo atomiydinten laadullisia 
muutoksia, yhdet atomit muuttuvat toisiksi.

Jotta ydinten halkeamisen ketjureaktio atomiräjäytystä var
ten kävisi mahdolliseksi, tarvitaan määrällisesti tietty uraani- 
massa. Vähintä uraanimäärää, joka on välttämätön ketjureak
tion normaalia kulkua varten (noin kilo), nimitetään kriitilli
seksi massaksi. Jos uraanimäärä on kriitillistä massaa 
vähäisempi, ei ketjureaktiota eikä siis myöskään räjähdystä 
synny.

Kemia antaa selkeitä esimerkkejä siitä, kuinka määrälliset 
muutokset tietyn rajan saavuttaessaan muuttuvat laadullisiksi 
muutoksiksi. Yhdistäessämme samoja alkuaineita erilaisissa 
määräsuhteissa saamme laadullisesti erilaisia aineita. Mendele- 
jevin selvittämä jaksoittaisuuden laki perustuu määrällisten 
muutosten laadullisiksi muuttumiseen. Mendelejev oli sitä 
mieltä, että kemiallisten alkuaineiden ominaisuudet riippuvat nii
den atomipainosta. Nykyajan tieteen saavutukset ovat tehneet 
mahdolliseksi täsmentää tätä ajatusta ja todistaa, että jokaisen 
Mendelejevin taulukossa esiintyvän kemiallisen alkuaineen 
paikka määräytyy sen ydinvarauksen suuruuden mukaan. Tämän 
suuruuden määrällinen muuttuminen johtaa alkuaineiden laa
dullisiin muutoksiin. Samantapaisia esimerkkejä voidaan löytää 
miltä tieteen alalta tahansa.

Tässä esineiden laadullisten muutosten riippuvuudessa mää
rällisistä muutoksista ei ole mitään salaperäistä. Olion mää
rällinen puoli ei ole erillään laadusta. Määrä on tietyn laadun 
määrää: olion kehityksen laajuutta, voimaperäisyyttä ja astetta. 
Määrälliset muutokset ovat vain suhteellisen itsenäistä proses
sia: jatkuessaan kauemmaksi kullekin oliolle ominaista rajaa
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määrälliset muutokset joutuvat jyrkkään ristiriitaan laadun 
kanssa ja käyvät sen kanssa yhteensoveltumattomiksi. Ja silloin 
esine, sen laatu, muuttuu.

Esineiden laadullinen ja määrällinen ominaisluonne ovat siis 
kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Toisen muutokset aiheuttavat 
lainmukaisia muutoksia toisessa. Määrälliset muutokset aiheut
tavat laadullisia muutoksia saavuttaessaan kullekin esineelle 
ominaisen rajan. Mutta määrän ja laadun välinen yhteys ei ole 
yksipuolista. Eivät vain määrälliset muutokset muutu laadulli
siksi, vaan myös päinvastoin. Jokainen määrällisten muutosten 
laadullisiksi muuttumisen prosessi merkitsee samanaikaisesti 
myös laadullisten muutosten muuttumista .uusiksi määrällisiksi 
muutoksiksi. Se on luonnollistakin, sillä jokainen uusi laatu 
yhtyy elimellisesti uuteen määrään, uusiin määräsuhteisiin. Mai
nitsemme eräitä tätä seikkaa valaisevia esimerkkejä.

Kooperaatio, ts. hajallaan olevien tuottajien yhdistäminen, 
on laadullisesti uusi tuotannon muoto. Määrälliset muutokset 
muuttuvat siinä uudeksi laaduksi. Tämä uusi laatu, ts. kooperaa
tio luo vuorostaan korkeamman työntuottavuuden kuin se minkä 
hajallaan olevat työntekijät pystyvät kehittämään. Kooperaation 
ansiosta kohoaa myös jokaisen eri työntekijän, jonka työ muo
dostaa osan kokonaisuudesta, tuotantovoima. Se merkitsee, että 
laadulliset muutokset aiheuttavat uusia määrällisiä muutoksia.

Tunnettua on, että sosialistinen talouselämä kehittyy sellaista 
vauhtia, johon kapitalismi ei pysty historiansa parhaimpinakaan 
aikoina. Tämä saa selityksensä sosialismin etuisuuksista kapita
lismiin nähden. Toisin sanoen, siirtyminen laadullisesti uuteen, 
sosialistiseen talousjärjestelmään synnyttää uuden kehitys- 
nopeuden, laatu muuttuu määräksi.

Ei siis vain esineiden laadullinen ominaisluonne riipu mää
rästä, vaan päinvastoin myös määrä, esineiden määrällinen 
ominaisluonne on riippuvainen niiden laadullisesta erikoisuu
desta. Laadun ja määrän ykseyttä, keskinäistä yhteyttä ja riip
puvaisuutta ilmaisee mitan käsite. Jokainen esine on mitta siinä 
mielessä, että sen laadullisen erikoisuuden perustana on tietty 
määrä, ja päinvastoin sen määrällinen ominaisluonne riippuu 
sen laadullisesta olemuksesta. Hegel nimitti mittaa »laadulli- 
seksi määräksi". Mittaa voidaan yhtäläisellä oikeudella nimittää 
myös »määrälliseksi laaduksi". Mitta on laadun ja määrän
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ykseyttä ja vuorovaikutusta. Esine laadullisena ominaisluon- 
teena voi olla olemassa sidottuna ei jokaiseen vaan tiettyyn, 
vaikkapa tietyissä rajoissa heilahtelevaankin määrään, ja esi
neen muutosten määrälliset rajat riippuvat sen laadullisesta 
ominaisluonteesta.

Mitta on materialistisen dialektiikan tärkeitä yleiskäsitteitä. 
Sen avulla tavoitamme esineen ykseydessään, sen laadun ja 
määrän synteesissä. Mitta on esineen olemisen raja. Mitan 
rikkoutuminen tekee mahdottomaksi tietyn olemisen, tietyn 
esineen. Sikäli kuin esine on olemassa, on sille ominaista 
mittansa.

Taiteessa on mitta hyvin tärkeä seikka. Ilman mittaa on mah
dotonta ilmaista luonnon ja ihmisen kauneutta. Samoin on 
moraalikäsitteiden ja moraalisten periaatteiden laita. Alussa 
harmittomilta näyttävät rikkomukset sosialistisen yhteiselämän 
periaatteita vastaan voivat tietyn rajan ylitettyään muuttua 
rikokseksi.

Edellä sanotusta ei kuitenkaan seuraa, että luonnollinen 
mitan ylittäminen on jotakin olioiden olemuksen vastaista. 
Kysymys on ollut vain siitä, että jokaisella esineellä on laadulli
sen ja määrällisen ominaisluonteen yhteyden ja keskinäisen 
riippuvaisuuden rajansa, joita ei voi rikkoa esineen siitä kärsi
mättä, sillä tämän rajan tuolla puolen, mitan ylitettyään se lak
kaa olemasta sama esine, muuttuu joksikin toiseksi. Juuri mitta 
määrääkin, kuinka kauan ja mihin rajaan saakka määrälliset 
muutokset ovat johtamatta laadullisiin muutoksiin. Kun määräl
liset muutokset astuvat tämän rajan yli, mitta lakkaa olemasta 
kyseisen esineen mittana, esine muuttuu laadullisesti.

Määrällisten muutosten meneminen esineen mitan yli on 
objektiivisen maailman lainmukainen ilmiö ja kehityksen ehto. 
Mitan ylitettyään määrälliset muutokset johtavat perinpohjai
siin, laadullisiin muutoksiin. Vanha laatu katoaa, syntyy uusi 
laatu. Samalla syntyy myös uusi mitta. Uuden mitan puitteissa 
tapahtuu taaskin määrällisiä muutoksia, jotka tietyllä asteella 
johtavat uusiin laadullisiin muutoksiin, vanhojen aikansa elä
neiden muotojen vaihtumiseen uusiin muotoihin. Siten tapahtuu 
loputon kehitys.

Edellä sanottu tekee mahdolliseksi tarkasteltavanamme ole
van lain olemuksen muotoilemisen. Määrällisten muutosten
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laadullisiksi muuttumisen laki on laki, jonka vaikutuksesta 
vähäiset, alussa huomiota herättämättömät määrälliset muutok
set vähitellen karttuessaan rikkovat jollakin asteella esineen 
mitan ja aiheuttavat perinpohjaisia, laadullisia muutoksia, 
minkä seurauksena esineet muuttuvat, vanha laatu katoaa ja 
uusi laatu syntyy.

Tällä lailla, joka on objektiivisen maailman kehityksen ja 
muuttumisen tärkeimpiä lakeja, on tiedostamiselle suuri merki
tys. Edellä sanottiin jo, että dialektiikan lait ovat sekä olemisen 
että tiedostamisen lakeja. Määrällisten muutosten laadullisiksi 
muuttumisen laki vaatii ennen kaikkea olioiden laadullisen 
erikoisuuden, niiden ominaisluonteen tutkimista, mitä ilman 
oliosta ei voi saada mitään tietää. Tämän tai tuon ilmiöryhmän 
tai -luokan laadullisen ominaisluonteen tutkiminen on ainoa 
oikea tie, joka tekee mahdolliseksi päästä selville näiden ilmiöi
den kehityksen erikoisista lainmukaisuuksista, jotka eivät ole 
sovitettavissa toisten ilmiöiden lakeihin. Niinpä vain ottamalla 
huomioon mikro-objektien (protonien, elektronien, neutronien 
jne.) laadullisen erikoisuuden voidaan ymmärtää, miksi Newto- 
nin klassillisen mekaniikan lait eivät kelpaa niiden liikunnan 
selittämiseen. Siinä vaikuttavat kvanttimekaniikan lait. Elollinen 
luonto on olemassa ja kehittyy epäorgaanisen luonnon laeista 
eroavien omien lakiensa mukaan. Ihmisyhteiskuntaa ohjaavat 
lait ovat toisenlaisia kuin luonnon lait. Tästä syystä marxilai
suus vastustaa teorioita, jotka yrittävät pyyhkiä pois laadullisen 
eron yhteiskunnan ja luonnon lakien väliltä, samastaa edelliset 
jälkimmäisten kanssa ja selittää yhteiskunnan elämän ihmis
rotujen biologisilla erikoisuuksilla, olemassaolon taistelulla jne.

Esimerkiksi nykyajan revisionistit yrittävät pyyhkiä pois 
sosialismin ja kapitalismin välisen laadullisen peruseroavuuden 
kaunistellakseen kapitalismia ja mustatakseen sosialismia, tyr
kyttää työtätekeville valheellisen käsityksen, että ilman kapita
listisen järjestelmän vallankumouksellista muuttamista toiseksi 
voidaan muuttaa sen luonne.

Mutta olion laatu, kuten olemme nähneet, ei ole olemassa 
sen määrällisen puolen ulkopuolella. Tämän vuoksi dialektiikka 
antaa suuren merkityksen myös olioiden määrän, niiden mää
rällisten suhteiden tutkimiselle. Esinettä, laatua ei voida ymmär
tää ottamatta huomioon sen määrällistä ominaisluonnetta.
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Olioiden määrällisen ominaisluonteen tutkiminen on mutki
kas prosessi, joka edellyttää kykyä abstrahoitua esineiden laa
dullisesta kirjavuudesta. Ilmiöiden määrällisen puolen tutkimi
nen on noiden ilmiöiden lakien selvittämistä edistävä vaihe 
tiedostuksen syvenemisessä. Kun esimerkiksi fyysikot jakoivat 
valkean valon sen ainesosiin ja totesivat, että erilaisten värien — 
punaisen, violetin, vihreän jne.— laadullisen erikoisuuden perus
tana ovat eripituiset sähkömagneettiaallot, tuli valon tieteellinen 
analyysi mahdolliseksi. Neuvostoliittolainen fyysikko S. I. Vavi- 
lov kirjoitti tämän johdosta: »Väri-ilmiöiden oikullinen, subjek
tiivinen alue, joka vuosituhansien ajan oli pysynyt tiedemiesten 
järjestelevän pyrkimyksen saavuttamattomissa, paljasti yhtäkkiä 
määrällisen olemuksensa ja on siitä lähtien täydellisesti alistettu 
täsmällisen tieteellisen analyysin alaiseksi.” 1 Tunnettua myös 
on, että kemia pääsi vankasti jaloilleen aineen määrällisen tutki
musmetodin käytäntöön ottamisen ansiosta; se teki mahdolli
seksi sellaisten tärkeiden kemian lakien selvittämisen kuin 
yhdisteen pysyvyyden laki, jaollisten suhteiden laki jne. Ei ole 
sattuma, että matemaattinen tiedostusmetodi saa yhä suurem
man merkityksen nykyajan tieteessä ja yhteiskunnallisessa 
käytännössä.

Samalla määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen 
laki tiedostamisen lakina varoittaa tekemästä absoluuttia mää
rällisestä tutkimustavasta, vaatii näkemään sen rajoittuneisuu
den ja tutkimaan määrällisiä prosesseja niiden kiinteässä yhtey
dessä olioiden laadulliseen ominaisluonteeseen. Erilaisilla tie
dostuksen aloilla on asiaintila tietenkin erilainen. Esimerkiksi 
matematiikassa, joka on tekemisissä puhtaasti määrällisten 
suhteiden kanssa, irrotamme oikeutetusti ajatuksemme esineiden 
laadusta. Mutta mitä mutkikkaampi tutkittavana oleva aineelli
sen liikunnan muoto on, mitä korkeammalla se on luonnon 
portaikossa, sitä tärkeämpää on määrällisiä suhteita tutkittaessa 
ottaa huomioon olioiden ja prosessien laadullinen erikoisuus, 
tarkastella niitä erottamattomassa yhteydessään ja vuorovaiku
tuksessaan. Erityisen tärkeä merkitys tällä on yhteiskunnallisia 
ilmiöitä tutkittaessa.

1 C. H. BaeuAoe, I\na3 h CojiHue, 1956, erp. 22.
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Lenin osoitti useasti, kuinka porvarilliset sosiologit ja taloustieteilijät 
todellisuutta vääristelläkseen käyttivät esimerkiksi tilastotiedettä. Tilastotiede 
tutkii yhteiskunnallisten prosessien määrällistä puolta. Ilman sitä on mahdo
tonta tutkia esimerkiksi taloudellisia ilmiöitä. Mutta kun se käsittelee moni
mutkaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden määrällistä puolta, voidaan se halut
taessa muuttaa tieteellisen tutkimuksen välineestä valheellisten ajatusten 
todisteluvälineeksi. Niinpä kumotakseen sen marxilaisen väittämän, että maa
taloudessakin tapahtuu kapitalismin vallitessa pienten tuottajien syrjäyttämis- 
prosessi ja kapitalistisen suurtalouden kasvu ja puolustaakseen väärää 
ajatusta pientälouksien kestävyydestä, porvarilliset taloustieteilijät ja sosio
logit luokittelevat taloudet tilastolaskelmissaan tieten tahtoen pelkästään 
yhden tunnusmerkin, maan määrän mukaan. Tällöin he jättävät huo
miotta sellaiset laadulliset prosessit kuin palkkatyön käytön maanviljelyssä, 
pääomien sijoituksen maahan jne., toisin sanoen sen, mikä on luonteenomaista 
laadultaan kapitalistisen maanviljelyn kehitykselle. V. I. Lenin kirjoitti: «Yksis
tään maan määrän huomiointi ei voi ilmaista näitä monimutkaisia ja moni
tahoisia prosesseja, ja kuitenkin nimenomaan näistä prosesseista muodostuu
kin kapitalismin yleinen kehitysprosessi maanviljelyksessä.” 1

Pitäen ohjeenamme dialektista lakia määrän muuttumisesta 
laaduksi ja päinvastoin meidän on tiedostaessamme otettava 
Huomioon sekä laadulliset että määrälliset prosessit, nähtävä 
niiden välinen yhteys ja keskinäinen riippuvaisuus, niiden 
ykseys ja ristiriitaisuus sekä toisikseen muuttuminen. Sellainen 
suhtautuminen on eräs todellisen tiedostamisen tärkeimmistä 
ehdoista.

2. Kehityksen evoluutio- ja revoluutiomuodon 
ykseys. Harppaukset

Esineiden määrällisten ja  laadullisten muutosten erittely 
osoittaa, että vaikka ne liittyvätkin toisiinsa, ne ovat kuitenkin 
kaksi erilaista liikunnan lajia, joista kummallakin on omat erikoi
suutensa. Määrälliset muutokset muodostavat kehityksen evoluu- 
//omuodon.1 2 Laadulliset muutokset sitävastoin ovat kehityksen

1 V. /. Lenin, Teokset, 22. osa, s. 49.
2 „Evoluutio”-oppisanaa käytetään usein kahdenlaisessa merkityksessä. 

Ensinnäkin samastetaan evoluution käsite «kehityksen” käsitteen kanssa; esi
merkiksi Darwinin oppia lajien synnystä sanotaan evoluutio-opiksi, kun se 
lähtee siitä, että orgaaniset lajit eivät ole muuttumattomia, vaan kehittyvät. 
Evoluutio näin käsitettynä sisältää sekä määrälliset että laadulliset muutokset. 
Toiseksi evoluutiolla tarkoitetaan erästä kehityksen muotoa, nimittäin vähitellen 
tapahtuvia määrällisiä muutoksia erotukseksi esineiden kumouksellisesta laa
dullisesta, harppauksellisesta muutoksesta. Tässä käytetään tätä käsitettä kai
ken aikaa viimeksi mainitussa merkityksessä.
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revoluutioxmoio. Ja koska määrälliset ja laadulliset muutokset 
ovat sidotut toisiinsa, niin on tehtävä johtopäätös, että kehitys 
on evoluutio- ja revoluutiomuotoisen muuttumisen ykseyttä. 
Tällä seikalla on suuri periaatteellinen merkitys ja se on yksi 
dialektisen kehitysteorian tärkeimmistä puolista.

Evoluutioksi nimitetään olevaisen asteittaista määrällistä 
muuttumista. Revoluutioksi sanotaan olevaisen perinpohjaista, 
laadullista muutosta. Revoluutiomuutos on harppausta, määräl
listen muutosten asteittaisuuden keskeytymistä, siirtymistä laa
dusta toiseen. Jokainen laadullinen muutos toteutuu harppauk
sen muodossa.

Kun kehitys on, kuten olemme todenneet, määrällisten muu
tosten muuttumista laadullisiksi ja päinvastoin, se ei voi tapah
tua pelkkänä evoluutiona eikä pelkkänä revoluutiona. Kuitenkin 
on filosofian ja tieteen historiassa esiintynyt teorioita, jotka 
ovat tunnustaneet yksipuolisesti joko evoluutiomuodon tahi 
harppauksellisen kehitysmuodon. Sellaisia teorioita esiintyy 
nykyäänkin. Vulgääri-evolutionistisen katsantokannan mukaan 
kehitys näyttää vähitellen tapahtuvien määrällisten muutosten 
yhtäjaksoiselta katkeamattomalta viivalta ilman minkäänlaisia 
laadullisia muutoksia, harppauksia. Preformaatio-oppi biolo
giassa ilmentää tällaista katsantokantaa. Nykyajan biologiassa 
on preformaatio-opin omalaatuisena ilmauksena Weismannin 
teoria.

Plehanov osoitti hyvin tuon katsantokannan kestämättömyy
den. Kun metafyysikot, kirjoitti hän, ..puhuvat jonkin ilmiön tai 
yhteiskunnallisen laitoksen synnystä, käsittävät he asian siten, 
että tämä ilmiö tai laitos on joskus ollut hyvin pieni, tuskin 
havaittava, mutta on sitten vähitellen kasvanut. Kysymyksen 
ollessa saman ilmiön tai laitoksen häviämisestä oletetaan päin
vastoin sen asteittaista pienenemistä, joka jatkuu siihen saakka, 
kunnes ilmiötä ei enää voida havaita sen mikroskooppisten mit
tojen vuoksi. Sillä tavoin käsitetty kehitys: ei selitä kerrassaan 
mitään; se edellyttää niiden samojen ilmiöiden olemassaoloa, 
jotka sen pitäisi selittää, ja ottaa lukuun vain niissä tapahtuvat 
määrälliset muutokset” '. 1

1 r . B. riAexaHoe, H36paHBfaie 4>H.noco<t>CKHe npOH3Be.aeHHa, t. 1. 1956, 
crp. 569.
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Vulgääri-evolutionistiset katsomukset ovat saaneet varsin 
laajan levinneisyyden yhteiskuntaelämän selittämisessä. Por
varillinen filosofia käyttää näitä katsomuksia kapitalistisen jä r
jestelmän puolustelemiseen. Se väittää, että yhteiskunta kehittyy 
vain evoluutiomuodossa, ilman perinpohjaisia muutoksia, ilman 
vallankumouksellisia järkytyksiä ja mullistuksia. Kumouksellisia 
harppauksia kehityksessä se pitää luonnonvastaisina, „normaa- 
lin” ja tasaisen liikkeen häiriintymisinä.

Samaan metafyysilliseen teoriaan perustuu työväenliikkeessä 
esiintyvä reformismi, joka pyrkii revidoimaan marxilaista tie
teellistä sosialismia. Reformistit ovat sitä mieltä, että siirtymi
nen kapitalismista sosialismiin voidaan saavuttaa ilman vallan
kumousta, ainoastaan pikku-uudistusten tuloksena, astumatta 
porvarillisen yhteiskunnan puitteiden yli ja ilman valtiovallan 
ottamista proletariaatin haltuun. Reformisteja tarkoittaen Lenin 
kirjoitti: »Revisionistit pitävät kaikkia päätelmiä 'hyppäyksistä* 
ja työväenliikkeen periaatteellisesta vastakohtaisuudesta koko 
vanhaan yhteiskuntaan nähden fraaseina. He luulevat reformeja 
sosialismin osittaiseksi toteuttamiseksi.” 1 Nykyajan revisionistit 
väittävät samoin kuin Bernsteinin aikoina, että sosialismi tai 
sosialismin ainekset kasvavat muka kaikkialla, myöskin kapita
listisissa maissa. Ja tämän bernsteiniläisyyden kertaamisen he 
yrittävät esittää uutena panoksena marxilaisuuteen. Revisionistit 
sekoittavat nykyajan kapitalismin luomat sosialismin aineelliset 
edellytykset ja itse sosialismin. Reformistit ja revisionistit 
käyvät taistelua vallankumouksellista marxilaisuutta vastaan, 
hajottavat työväenliikettä ja yrittävät saada sen eksymään 
sovittelun tielle porvariston ja kapitalistisen järjestelmän 
kanssa.

Vulgääri-evolutionistisen katsantokannan ydin on siis siinä, 
että se korostaa yksipuolisesti kehityksen asteittaisuutta, tasai
suutta ja kieltäytyy tunnustamasta vallankumouksellisia harp
pauksia ja niiden merkitystä kehityksessä.

Vähemmän levinnyt on toinen, yhtä yksipuolinen ja virheelli
nen katsantokanta, jonka mukaan kehitys on pelkkien harppaus
ten ja mullistusten ketjua ilman mitään asteittaisuutta. Se on 
saanut tietynlaisen ilmauksensa niin luonnontieteissä kuin

1 V. / . Lenin, Teokset, 16. osa, s. 349.
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yhteiskuntateorioissakin. On esimerkiksi tehty yrityksiä selittää 
orgaanisen maailman muutokset äkillisillä katastrofeilla, jotka 
esiintyvät aika ajoin ja johtavat kasvi- ja eläinkunnan muutok
siin. Sellainen on 19. vuosisadalla eläneen kuuluisan ranskalai
sen tiedemiehen de Cuvier’n kataklysmateoria. Samantapaisia 
katsomuksia ovat esittäneet eräät toisetkin luonnontieteilijät. 
Hollantilainen biologi Hugo de Vries oli sitä mieltä, että kasvit 
ovat vuosisatoja ja vuosituhansia ehdottomasti muuttumattomia, 
mutta jonkin »luovan voiman” vaikutuksesta tapahtuu hänen 
sanojensa mukaan »sysäys”: kasvi muuttuu laadullisesti. Elolli
sen luonnon kehitys on hänen käsityksensä mukaan luonteeltaan 
»sysäyksellistä”. Mutta mistä nuo sysäykset tulevat, mikä ja 
minkälaiset prosessit niitä valmistelevat? Hugo de Vries vastaa, 
että ne ovat aivan sattumanvaraisia.

Yhteiskuntaelämän kehityksen alalla tuontapaisia katsomuk
sia edustavat anarkistit ja anarko-syndikalistit. He arvelevat, 
että yhteiskunnalliset mullistukset tapahtuvat odottamatta, ilman 
valmisteluvaihetta, ilman vähitellen tapahtuvaa voimien kokoa
mista ja ilman verkkaista evoluutiota, joka luo edellytykset val
lankumoukselle.

Molemmat katsantokannat ovat yksipuolisia eivätkä vastaa 
objektiivisen maailman todellista kehitystä. Lenin toteaa: 
»Elämä ja kehitys luonnossa sisältää sekä hitaan evoluution että 
nopeat hyppäykset, asteittaisuuden keskeytykset.” 1 Kumpikin 
liikunnan muoto on lainmukainen ja välttämätön vaihe kaiken 
olevaisen kehityksessä.

Evoluutiokehitys on se vaihe, jossa esine kokee asteittaisia 
määrällisiä muutoksia. Nämä muutokset eivät sinänsä voi antaa 
uutta laatua, vaan ainoastaan valmistelevat laadullista muu
tosta. Jotta tämä tapahtuisi, tarvitaan asteittaisten määrällisten 
muutosten keskeytymistä, harppausta, jonka kautta siirtyminen 
vanhasta uuteen toteutuukin. Laadulliset muutokset, harppauk
set esittävät kehityksessä suurta osaa. Tämän vuoksi on välttä
mätöntä tarkastella tätä filosofista yleiskäsitettä seikkaperäi
semmin.

Harppauksen käsite ilmaisee lainmukaista vaihetta kehi
tysprosessissa, asteittaisten määrällisten muutosten murros

1 V. /. Lenin, Teokset, 16. osa, s. 349.
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vaihetta, laadullisten muutosten tuloa. Harppaus vie evoluutio
vaiheen päätökseen.

Asteittaiseen, evoluutiomuotoiseen liikuntaan verraten on 
harppauksella, revoluutiomuotoisella muutoksella useita sille 
ominaisia tärkeitä piirteitä. Kun evoluutio tuo esineeseen vain 
osittaisia muutoksia jättäen koskemattomaksi sen laadun, sen 
perustan, on harppaus esineen perinpohjaisten muutosten muoto, 
siirtyminen laadusta toiseen. Evoluutio on tietenkin myös esi
neen muutosten muoto, mutta nämä muutokset eivät ole perin
pohjaisia, vaikka voivat olla tärkeitäkin. Esimerkiksi kapitalis
min kehitys, varsinkin imperialismin kaudella, valmistelee 
aineellisia edellytyksiä sosialismiin siirtymiselle. Mutta näiden 
edellytysten määrällinen, evoluutiomuotoinen kasvu ei sinänsä 
merkitse siirtymistä uuteen yhteiskuntaan, porvarillisen järjes
telmän hävittämiseen. Tähän voi viedä vain sosialistinen vallan
kumous, vallankumouksellinen harppaus.

»Kapitalismi itse luo itselleen haudankaivajan, se itse luo 
uuden järjestelmän aineksia, mutta samalla nämä erilliset 
ainekset eivät ilman 'hyppäystä’ voi muuttaa mitään yleisessä 
asiaintilassa, ne eivät kajoa pääoman herruuteen”, kirjoitti 
Lenin.1

Määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumista koskevan 
dialektiikan opin suuri yhteiskunnallinen merkitys on siinä, että. 
se perustelee yhteiskunnallisten vallankumousten lainmukai
suutta, välttämättömyyttä siirryttäessä aikansa eläneestä yhteis
kuntajärjestelmästä uuteen, edistyksellisempään, esimerkiksi 
feodalismista kapitalismiin ja kapitalismista sosialismiin..

Harppaus merkitsee edelleen määrällisten muutosten asteit- 
taisuuden keskeytymistä, kehityksen keskeytymättömyyden kat
keamista. Keskeytymättömyyden katkeamista ei ole tietenkään 
ymmärrettävä siinä mielessä, että kehitys lakkaa. Tietyllä 
asteella lakkaa vain kyseisen esineen muutosten yksi muoto,- 
evoluutiomuoto, jolle on luonteenomaista määrällisten muutos
ten asteittaisuus, keskeytymättömyys vanhan laadun puitteissa. 
Harppaus on siirtymistä laadusta toiseen. Se juuri merkitseekin, 
että kehityksessä on tapahtunut »keskeytys”: on syntynyt jota
kin uutta, vanha on mennyt olemattomiin, kehitysprosessissa on

1 V. /. Lenin, Teokset, 16. osa, s. 348.
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muodostunut uusi „solmu”, on ilmaantunut uusi tienviitta, uusi 
mitta. Nain ollen harppaus, ei suinkaan lopeta kehitystä, vaan on 
päinvastoin kaikkein voimaperäisimmän muuttumisen muoto, 
kehityksen korkein käännekohta, jolloin murtuu se, mikä on elä
nyt aikansa ja jarruttaa kehitystä, ja tie avautuu edistykselli- 
semmille ja elinkykyisemmille muodoille. Yhteiskunnalliset val
lankumoukset ovat selkeänä todisteena harppauksen suuresta 
merkityksestä yhteiskunnan kehityksessä.

Harppaus eroaa määrällisten muutosten asteittaisuudesta 
siinä, että se on esineiden verrattain paljon nopeamman 
muuttumisen muoto. Määrälliset muutokset tapahtuvat yleensä 
hitaasti, kun taas harppaus toteutuu huomattavasti lyhyemmässä 
ajassa.

Tämä ei merkitse, että harppaukset tapahtuisivat aina ja 
kaikissa tapauksissa yhtäkkiä. On harppauksia, jotka tapahtu
vat pitkän ajan kuluessa; ne voivat muodostaa kokonaisen aika
kauden yhteiskunnan kehityksessä- (esimerkiksi maailman sosia
listinen vallankumous).

Erotukseksi asteittaisista määrällisistä muutoksista, jotka 
ovat usein vähäisiä, tavoittamattomia ja silmälle näkymättömiä, 
harppaus on avointen muutosten muoto.

Mutta niin erilaisia kuin liikunnan evoluutio- ja revoluutio- 
muodot, keskeytymättömän ja harppauksellisen liikunnan muo
dot ovatkin, ne edellyttävät toisiaan ja ovat yhtenäisen 
kehitysprosessin vaiheita: määrälliset muutokset valmistelevat 
harppausta, määrällisten muutosten asteittaisuuden keskeyty
mistä, ja tämä luo edellytykset seuraaville määrällisille muu
toksille.

Tästä syystä ei luonnon, yhteiskunnan eikä ihmisajattelun 
kehitys muistuta yhtäjaksoista katkeamatonta viivaa, jossa muu
tokset tapahtuvat huomaamatta, vaan viivaa, jossa asteittaisia 
määrällisiä muutoksia keskeyttelevät harppaukset, solmukohdat, 
siirtymiset vanhasta uuteen, laadullisesti uusien muodostumien 
ilmaantuminen. Suurimpia harppauksia, asteittaisuuden keskey
tyksiä, luonnon historiassa ovat olleet elämän synty ja tajunnan 
ilmaantuminen korkean järjestymisasteen saavuttaneen mate
rian ominaisuutena. Alkuaineiden jaksoittainen järjestelmä on 
selkeä esimerkki keskeytymättömyyden ja keskeytyvyyden yksey
destä luonnon kehityksessä. Alkuaineiden atomien välinen
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laatuero perustuu niiden ydinvarausten määrälliseen eroon. 
Alkuaineen muuttuminen toiseksi tapahtuu harppauksenomal- 
sesti. Jokainen uusi alkuaine on laadullinen solmukohta kehityk
sen ketjussa, laadullisesti uusi rengas, uusi mitta. Hegel nimitti 
kehitystä, jonka prosessissa siirtyminen mitasta toiseen tapah
tuu, kuvaavasti »mittojen solmuviivaksi”. Jokainen uusi mitta 
on ikään kuin »solmu”, uusi laadullinen muodostuma, jonka 
luonto luo kehityksensä loputtomalla tiellä.

Samanlainen »mittojen solmuviiva”, missä harppaus keskeyt
tää asteittaiset muutokset, laadullisesti uusien muotojen synty
minen, on orgaaninen elämä. Kun oli tapahtunut suuri harppaus 
ja elämä oli syntynyt luonnollisella tavalla elottomasta mate
riasta, ei elollisen materian myöhempi kehitys ollut syntyneiden 
alkuperäisten muotojen asteittaista määrällistä karttumista. 
Neuvostoliittolainen biologi akateemikko V. L. Komarov ilmaisi 
tämän asian hyvin kirjoittaessaan: »Jos elämä maapallolla ker
ran synnyttyään olisi sitten kasvanut vain määrällisesti, niin 
maan pinta peittyisi paksuun hyytelömäiseen kerrokseen, saman
tapaiseen aineeseen, jota bakteerit, ameebat ja muut niille lähei
set elimistöt nytkin valmistavat. Mutta määrälle on ominaista 
laaduksi muuttuminen. Tällöin saavat erilaisissa keskinäissuh
teissa (kemiallisissa, fysikaalisissa ym.) ympäristöön olevat 
ainemassat erilaiset laadut eli differentioituvat, kuten sanotaan. 
Yhdenmuotoisesta massasta tulee monimuotoinen.” 1

Kasvi- ja eläinlajit juuri ovatkin laadullisesti erilaisia »sol
mukohtia”, jotka ilmaisevat orgaanisen materian differentioitu- 
mista, yhtäläisen muuttumista erilaiseksi, monimuotoiseksi. Kas
vien ja eläinten kehityksen linja ei ole keskeytymätöntä ketjua, 
vaan uusien orgaanisten muotojen, lajien harppauksenomaisesti 
katkomaa keskeytymättömyyttä.

Se mitä edellä on sanottu luonnossa esiintyvän määrällisen 
asteittaisuuden ja laadullisten harppausten ykseydestä koskee 
täydellisesti myös yhteiskunnan kehitystä. Jokainen uusi yhteis
kunta- ja talousmuodostuma on syntynyt tuloksena sitä edeltä
neestä vanhan muodostuman asteittaisesta määrällisestä kehi
tyksestä ja on merkinnyt suurta harppausta, murrosta yhteis
kunnan kehityksessä.

1 B. JI. Kompoe, IIpoHcxoxAeiiHe pacreHHö, 1943, ctp. 44.
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Myös inhimillisen tiedon kehitys tapahtuu asteittaisuuden 
keskeytymisen kautta. Suuria tieteen keksintöjä edeltävät tosi' 
asioiden ja havaintojen hitaan kartuttamisen sekä joidenkin 
yksityiskohtia koskevien väittämien ja periaatteiden muotoilemi
sen kaudet; kaikki tämä tekee mahdolliseksi suorittaa sitten 
»yhtäkkiä”, »yllättäen” nopea harppaus eteenpäin. Esimerkkejä 
tällaisista harppauksista tieteen kehityksessä ovat Kopernikuk
sen suorittama aurinkokeskisen maailmanjärjestelmän perustelu, 
Galilein ja Newtonin keksimät mekaniikan lait, Lomonosovin 
selvittämä aineen ja liikunnan häviämättömyyden laki, Darwinin 
teoria lajien synnystä, marxilaisuuden synty, joka oli mitä suu
rin kumouksellinen mullistus inhimillisen ajattelun historiassa, 
Leninin suorittama marxilaisuuden edelleen kehittäminen, hänen 
luomat imperialismin teoria, uusi sosialistisen vallankumouksen 
teoria ja kommunistisen yhteiskunnan rakentamisen teoria, 
20. vuosisadan tieteen monet keksinnöt (suhteellisuusteoria, 
kvanttimekaniikka, ydinfysiikka, MitSurinin oppi biologiassa, 
avaruuden valtauskauden alkaminen jne.).

Ei vain ajattelun historia kokonaisuudessaan, vaan jokainen 
tiedostamisprosessi on keskeytymättömyyden ja keskeytyvyy- 
den, asteittaisuuden ja harppausten ykseyttä. Tarvitaan tosi
asioiden ja havaintojen määrällistä kartuttamista aistitiedon 
asteella, jotta voitaisiin siirtyä yleistyksiin, jotka merkitsevät 
harppausta tiedon askelmalta toiselle, elävästä tarkkailusta 
abstraktiseen ajatteluun. Tämä harppaus merkitsee tiedon syve
nemistä, siirtymistä esineiden ulkonaisten ilmenemismuotojen 
tutkimisesta niiden olemukseen.

Monilukuisten tieteiden koko järjestelmä kuvastaa luonnon 
keskeytymättömyyden ja keskeytyvyyden ykseyttä. Jokainen 
tiede, fysiikka, kemia, biologia, yhteiskuntatieteet, tutkii laa
dullisesti toisistaan eroavia liikunnan eri muotoja. Samalla 
kaikki tieteet liittyvät toisiinsa yhdeksi tieteiden järjestelmäksi, 
sillä ne kuvastavat yhden, äärettömän monimuotoisen luonnon, 
liikkuvan materian eri puolia. Samoin kuin luonto on sekä kes
keytymätön että keskeytyvä, ovat tieteetkin yhtenäisiä, keskeyty
mättömiä (ts. toisiinsa liittyviä) ja keskeytyviä (ts. toisistaan 
eriäviä).
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3. Vanhasta laadusta uuteen siirtymisen muotojen 
moninaisuudesta

Materialistinen dialektiikka ei rajoitu vain sen seikan totea
miseen, että siirtyminen laadusta toiseen tapahtuu harppauksen 
kautta. »Harppauksen” käsite antaa vain yleisen viittauksen 
siihen, miten laadulliset muutokset toteutuvat. Dialektiikka vaa
tii ottamaan huomioon siirtymämuotojen moninaisuuden, harp
pausten erilaiset muodot. Tällä dialektiikan vaatimuksella on 
hyvin suuri metodologinen merkitys. Se näyttää suuntaa niiden 
konkreettisten siirtymämuotojen konkreettiseen erittelyyn, jotka 
esiintyvät eri tavoin eri ilmiöissä ja prosesseissa, erilaisista 
olosuhteista riippuen.

Tässä suhteessa on Leninin suhtautuminen kysymykseen 
yhteiskunnassa tapahtuvista harppauksista esimerkillinen. Hän 
arvosteli niitä sosialisteja, jotka tietäessään siirtymisen yhteis
kuntamuodosta toiseen tapahtuvan harppauksenomaisesti, julis
tivat syvämielisesti, että kapitalismin ja sosialismin välillä on 
»harppaus”, mutta eivät menneet sen pitemmälle. Leninin mu
kaan taas pääasia on siinä, että löydettäisiin, tavoitettaisiin ja 
ilmaistaisiin harppauksen, siirtymisen konkreettinen muoto ja 
toimittaisiin siitä riippuen.

Vanhasta laadusta uuteen johtavien harppausten, siirtymis
ten muodot määräytyvät kehittyvien esineiden ja ilmiöiden luon
teen sekä niiden konkreettisten olosuhteiden mukaan, joissa ne 
kehittyvät. On mahdotonta ahtaa näitä moninaisia muotoja 
johonkin kaavaan. Pitäen ohjeena sitä dialektiikan yleistä lakia,, 
että kaikenlainen siirtyminen laadullisesta tilasta toiseen on 
harppaus, on otettava selville tämän siirtymisen konkreettiset 
muodot kussakin tapauksessa. Mainitsemme esimerkkejä, jotka 
näyttävät, kuinka moninaisia laadullisten muutosten muodot 
ovat.

On objekteja, joiden laadulliset muutokset tapahtuvat vain 
sellaisen harppauksen muodossa, joka kerralla muuttaa objektin 
kokonaisuudessaan. Juuri siten muuttuu kemiallisten alkuainei
den laatu, mikä on saanut tieteellisen ilmauksensa Mendelejevin 
taulukossa. Mainittakoon tässä yhteydessä, että alkuaineiden 
laadullisia muutoksia aiheuttavat määrällisetkin muutokset 
tapahtuvat omalaatuisesti. Siirryttäessä alkuaineesta toiseen,.
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esimerkiksi hapesta fluoriin, ei ydinvarauksessa esiinny määräl- 
listen muutosten asteittaista karttumista: ydinvaraus suurenee 
kerralla yhdellä yksiköllä, ja tämä aiheuttaa harppauksen, siir
tymisen uuteen alkuaineeseen. Hapen ydinvaraus on 8, fluorin 9. 
Siis samoin kuin laadulliset muutokset, harppaukset, myös 
määrälliset muutokset tapahtuvat omalaatuisesti, ilmiöiden ja 
prosessien luonteesta riippuen.

Tähän kiinnitti huomiota Engels todetessaan energiamuo
don toiseksi muuttumisen omalaatuisuuden, esimerkiksi lämmön 
muuttuessa mekaaniseksi liikkeeksi ja päinvastoin. Tässä muu
toksessa ei ole energian määrällistä vähenemistä eikä enene
mistä; energian määrä pysyy samana, mutta laatu muuttuu 
kuitenkin. Merkitseekö se, että tässä esimerkissä määrällisten 
muutosten laadullisiksi muuttumisen laki ei pidä paikkaansa ja 
että laadulliset muutokset tapahtuvat ilman edeltäviä määrälli
siä muutoksia? Ei, siinäkin ovat laadulliset muutokset määrällis
ten aiheuttamia, mutta omalaatuisella tavalla. Kuten Engels 
osoitti, on siirtyminen liikunnan muodosta toiseen aina prosessi, 
„joka tapahtuu vähintään kahden kappaleen välillä, joista toinen 
menettää tietyn määrän jonkinlaatuista liikuntaa (esimerkiksi 
lämpöä), ja toinen saa vastaavan määrän tiettyä toisenlaatuista 
liikuntaa (mekaanista liikuntaa, sähköä, kemiallista hajaantu
mista)” >. Siis tässäkin tapauksessa ovat määrälliset ja laadulli
set muutokset toisiinsa sidotut.

Mutta niin paljon kuin harppaukset (siirtymiset laadusta toi
seen) saattavat erotakin toisistaan muodoltaan, on niiden ole
mus sama: jokaisessa muodossaan ne esiintyvät kehityksessä 
tapahtuvana murroksena, perinpohjaisena muutoksena, esineen 
muodon vaihtumisena, vanhan häviämisenä ja uuden syntynä. 
Puhuessaan muodosta, jossa asteittainen siirtyminen laadusta 
toiseen tapahtuu, Engels tähdensi: »Kaikessa asteittaisuudes- 
saankin siirtyminen liikunnan muodosta toiseen pysyy aina 
harppauksena, ratkaisevana käänteenä.” 2

Joskus ajatellaan, että harppaus tapahtuu ehdottomasti äkil
lisessä muodossa. Kuten on jo sanottu, evoluutiokehityksen kau
siin verrattuina harppaukset ovat eittämättä nopeamman ja 
voimaperäisemmän kehityksen muoto. Mutta tästä ei seuraa, että * *

' F. E ngels, Dialektik der Natur, S. 501.
* F. Engels, Anti-Duhring, s. 72.
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harppaukset ovat sidotut joihinkin täsmällisesti määrättävissä 
oleviin ajankohtiin. Kirjoituksessaan »Neuvostovallan lähimmät 
tehtävät” (v. 1918) Lenin puhuessaan uuden, sosialistisen elä
män ja neuvostodemokratismin rakentamistehtävästä sekä laajo
jen kansanjoukkojen mukaanvetämisestä valtion hallitsemiseen 
varoitti, että sitä ei voida ratkaista äkkiä. Arvostellessaan niitä, 
jotka arvelivat, että tuonlaatuiset harppaukset voivat toteutua 
yhdellä rupeamalla, Lenin kirjoitti: »Sitä, että sosialismin opet
tajat nimittivät 'hyppäykseksi* maailmanhistorian murrosta 
siinä tapahtuvien käänteiden mielessä ja että tällaiset hyppäyk
set voivat kestää 10 vuotta ja kauemminkin, sitä ei osaa ajatella 
suurin osa niin sanotuista sosialisteista, jotka ovat 'lukeneet 
kirjasta’ jotakin sosialismista, mutta eivät ole koskaan vakavasti 
syventyneet kysymykseen.” 1 Nimittäessään yhteiskunnan koko 
sosialistisen uudistamisen aikakautta »suurten harppausten” 
kaudeksi. Lenin osoitti, että suuren harppauksen puitteissa 
tapahtuu yhteiskuntaelämän eri aloilla joukko harppauksia, ja 
tällöin yhdet harppaukset toteutuvat nopeasti, toiset sitävastoin 
vaativat kärsivällistä ja sitkeää työtä ja melkoista aikaa. Näin 
muodoin tämän tai tuon harppauksen ajankohdat ja kesto mää
räytyvät prosessin erikoisuuksien ja tapahtuvien muutosten ole
muksen mukaan eikä minkäänlainen kaava ole siinä mahdol
linen.

Kysymys vanhasta uuteen siirtymisen muotojen moninaisuu
desta on nykyoloissa saanut suuren teoreettisen ja käytännölli
sen merkityksen. Sosialismin rakentamisen tielle on lähtenyt jo 
koko joukko maita, joiden taloudellisen, poliittisen ja kulttuuri
kehityksen taso on erilainen ja historialliset perinteet toisistaan 
poikkeavat. Tälle tielle lähtevät ennemmin tai myöhemmin muut
kin maailman maat. Marxilaisen dialektiikan ajatus harppauk
sesta kaikenlaisen kehityksen välttämättömänä vaiheena, välttä
mättömänä momenttina perustelee filosofisesti yhteiskunnallis
ten vallankumousten lainmukaisuuden ja välttämättömyyden. 
Marxilainen filosofia on aseistanut proletariaatin ja sen 
puolueen tietoisuudella sosialistisen vallankumouksen valmiste
lun ja toteuttamisen välttämättömyydestä, sillä muutoin ei siir
tyminen kapitalismista sosialismiin ole mahdollista. Mutta se,

1 V. /. Lenin, Teokset, 27. osa, s. 262.
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millaisia tämän suuren vallankumouksellisen harppauksen kon
kreettiset toteuttamismuodot ovat, riippuu monien seikkojen 
summasta. Vuonna 1956 pidetty NKP:n XX edustajakokous viit
tasi vallankumouksellisen kapitalismista sosialismiin siirtymisen 
möninaisten muotojen lainmukaisuuteen. Tätä kysymystä tar
kastellaan erityisesti XV luvussa.

Sosialismin vallitessa on harppauksilla, määrällisten muu
tosten muuttumisella laadullisiksi, kehityksen evoluutio- ja 
revoluutiomuodon keskinäissuhteella useita tärkeitä erikoisuuk- 
siä, jotka erottavat ne antagonistisen, sovittamattomasti ristirii
taisen yhteiskunnan oloissa tapahtuvasta kehityksestä. Tärkein 
erikoisuus on se, että toisin kuin antagonistisissa yhteiskunta- 
muodostumissa, missä revoluutiomuotoisilla harppauksilla, 
yhteiskunnan kehityksessä esiintyvillä suurilla murroksilla on 
poliittisten vallankumousten, jyrkkien sosiaalisten konfliktien ja 
luokkien yhteentörmäysten muoto, sosialistisessa yhteiskunnassa 
katoavat poliittiset vallankumoukset ainiaaksi. Siinä ei ole enää 
yhteiskunnalliseen edistykseen vihamielisesti suhtautuvia luok
kia, eikä tien raivaamiseen uusille, edistyneemmille muodoille 
tarvita enää olemassaolevan valtiovallan kukistamista. Sosia
listinen valtio, joka on koko yhteiskunnan, „koko kansan järjes
tön” todellinen edustaja, kuten NKP:n ohjelmassa osoitetaan, on 
syvästi kiinnostunut yhteiskunnan kaikinpuolisesta kehityksestä, 
kommunismin rakentamisesta.

Edelleen on huomattava, että evoluutiokaudet, joina vallan
kumouksellisen harppauksen edellytykset kypsyivät, kestivät 
vanhassa yhteiskunnassa tavallisesti pitkiä, joskus hyvinkin 
pitkiä aikoja. Se johtui silloisen yhteiskunnan kehityksen vais- 
tonvaraisuudesta ja siitä, että hallitsevat luokat vastustivat 
vimmatusti yhteiskunnallisia muutoksia, joista uudet, edistyksel
liset yhteiskunnalliset voimat olivat kiinnostuneita. Sosialisti
sessa yhteiskunnassa toteutetaan kehitys, siirtyminen sosialis
mista kommunismiin kommunistisen puolueen johtamien joukko
jen tietoisen toiminnan tuloksena, tajutuiksi tulleita objektiivisia 
lakeja vastaavasti. Tuloksena siitä on, että evoluution, suurten 
muutosten valmistelukaudet lyhenevät, yhteiskunnan kehitys
vauhti nopeutuu.

Antagonistisissa yhteiskunnissa erottuvat evoluution ja revo- 
luution kaudet jyrkästi toisistaan sen vuoksi, että hallitsevat
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luokat vastustavat yhteiskuntajärjestyksessä ratkaistaviksi kyp
syneitä muutoksia. Tiettyyn ajankohtaan saakka karttuvat 
uuden voimat, jotka pystyvät murtamaan aikansa elänyttä puo
lustavien taantumuksellisten voimien vastarinnan, ja vasta 
tämän prosessin päättyessä tulee vanhan hävittämisen hetki, 
harppaus, vallankumous, joka toteuttaa laadullisen muutoksen.

Sosialistisessa yhteiskunnassa sitävastoin ei ole enää sel
laista jyrkkää asteittaisten ja harppauksellisten kehitysmuotojen 
kausien toisistaan erottumista. Tässäkin, kuten jo edellä oli puhe, 
määrällinen muutos valmistelee omalaatuista laadullista harp
pausta, eivätkä laadulliset muutokset ole siinäkään mahdollisia 
ilman valmistelevia määrällisiä muutoksia. Mutta kun siinä ei 
ole enää niitä esteitä kypsymässä olevien laadullisten muutosten 
tiellä, joita antagonistisessa yhteiskunnassa on, niin nämä muu
tokset tapahtuvat sitä mukaa kuin edellytykset ilmaantuvat, 
vanhan laadullisen olotilan asteittain kehittyessä uudeksi. Tästä 
on tuloksena, että sosialistiselle yhteiskunnalle (kuten myös 
tulevalle kommunistiselle yhteiskunnalle) tyypillisintä on laa
dullisten muutosten asteittaisuus, mikä ei tietystikään tee mah
dottomiksi jyrkkiä, kerralla tapahtuvia muutoksia, esimerkiksi 
tekniikan ja tieteen alalla jne.

NKP:n uudessa ohjelmassa, jossa sosialismista kommunis
miin siirtyminen on perusteltu tieteellisesti, sanotaan: »Sosialis- 
min asteittainen kehittyminen kommunismiksi on objektiivinen 
lainmukaisuus...” 1 Kaikki tämän kehityksen perusprosessit 
tapahtuvat asteittaisesti sitä mukaa kuin aineelliset ja henkiset 
edellytykset kypsyvät. Esimerkiksi sitä mukaa kuin sosialistinen 
demokratia kehittyy edelleen »valtiovallan elimet muuttuvat 
vähitellen yhteiskunnallisen itsehallinnon elimiksi”. Kommunis
min aineellisen ja teknillisen perustan luomistehtävää suoritet
taessa ja yhteiskunnallisen rikkauden kasvaessa »tapahtuu 
asteittainen siirtyminen koko kansan yhteiseen omistukseen” 
jne.

Samalla on otettava huomioon, että uuden laadun itujen syn
tyminen ja niiden asteittaisen karttumisen prosessi ei vielä mer
kitse ilmiön laadullista muutosta kokonaisuudessaan, vaan

1 »Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjelma". Ks. Tie kommunis
miin, s. 520.
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ainoastaan valmistelee sitä. Sellaiseen muutokseen vaaditaan 
määrätty aika. Esimerkiksi NKP:n ohjelmassa sanotaan, että 
tarvitaan kaksi vuosikymmentä maamme kaikinpuolista talou
dellista ja kulttuurillista kehitystä, jonka tuloksena »Neuvosto
liitossa tulee kommunistinen yhteiskunta pääpiirteissään raken
netuksi”. Tämä aika tuleekin olemaan harppauksen, sosialis
mista kommunismiin siirtymisen kausi. Kommunistinen yhteis
kunta syntyy tämän valtavan harppauksen tuloksena. Laadul
listen muutosten asteittaisuus merkitsee, ettei saa hyppiä 
kulkemattomien kehityskausien ja -asteiden yli ja että elämän 
uudet muodot syntyvät vain sikäli kuin edellytykset valmistuvat 
ja kypsyvät.

Edelleen, olisi yksinkertaistamista käsittää laadullisten muu
tosten asteittaisuus uuden laadun kasvavien ainesten tavalli
seksi aritmeettiseksi yhteenlaskuksi. Todellisuudessa se on moni
mutkaisempi prosessi, jossa uuden laadun idut eivät ainoastaan 
kasaannu yhteen, vaan myös täydellistyvät, nousevat uudelle, 
korkeammalle asteelle, kehittyvät herkeämättä muuttuvalla 
perustalla. Sen vuoksi asteittaisten laadullisten muutosten 
kulussa tapahtuu ilmiöiden rakenteellisia muutoksia. Niinpä 
sosialistisen valtiolaitoksen asteittainen kehitys kommunistiseksi 
itsehallinnoksi vaatii talouden ja kulttuurin kehityksen johtami
sen järjestömuotojen parantamista, vanhentuneiden muotojen 
vaihtamista uusiin jne.— koko hallintokoneistossa tulee tapah
tumaan rakenteellisia muutoksia. Samanlainen laatumuotojen 
monimutkaistuminen, täydellistyminen voidaan havaita myös 
kommunistisen työhön suhtautumisen asteittaisessa kehityk
sessä. Kysymys ei tässä ole ainoastaan siitä, että uuden työhön 
suhtautumisen ainekset kasvavat ja laajenevat, vaan myös siitä, 
että syntyy yhä uusia parempia muotoja, jotka ilmentävät tämän 
prosessin korkeampia asteita ja vaiheita. Saadaksemme tästä 
vakuuden riittää kun vertaamme sosialistisen kilpailun muotoja, 
jotka olivat luonteenomaisia sosialistisen rakennustyön alkukau
della, nykyiseen kommunististen prikaatien liikkeeseen. Ei ole 
epäilystäkään, etteikö joukkojen luova aloitteellisuus loisi 
kommunistisen työn uusia, vieläkin korkeampia muotoja.

Kehityksen tämä piirre on eräs tärkeimpiä asteittaisuuden 
erikoisuuksia, omalaatuinen laadullisten muutosten muoto sosia
lismin ja kommunistisen rakennustyön oloissa.
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Kuten näemme ilmenee määrällisten muutosten laadullisiksi 
muuttumisen laki omalaatuisesti erilaisissa prosesseissa ja eri
laisissa historian olosuhteissa, ja sen metodologinen merkitys 
on siinä, että se ensiksikin osoittaa kaikille objektiivisen maail
man ilmiöille ominaisen yhteisen kehitystien ja toiseksi vaatii 
tämän yhteisen löytämistä konkreettisessa, erikoisten siirtymä- 
muotojen tavoittamista ja löytämistä kussakin eri tapauksessa, 
jotta voitaisiin toimia menestyksellisimmällä tavalla.



VJ I  l u k u

VASTAKOHTIEN YKSEYDEN 
JA TAISTELUN LAKI

Määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen laki kuvas
taa, kuten olemme nähneet, erästä kehityksen tärkeintä puolta, 
tuo näkyviin esineiden laadullisen muutosprosessin »mekanis
min”. Mutta oppi määrällisten muutosten muuttumisesta laadul
lisiksi ei anna vastausta kysymykseen, mikä on kaikenlaisen 
kehityksen, myöskin määrällisten muutosten laadullisiksi muut
tumisen lähde. Tähän kysymykseen vastaa toinen dialektiikan 
laki, vastakohtien ykseyden ja taistelun laki, laki ristiriidoista 
kehityksen lähteenä. Tämä luku omistetaan mainitun lain tar
kastelulle.

Lenin nimittää oppia ristiriidoista marxilaisen dialektiikan 
»ytimeksi”, joka antaa avaimen kehityksen kaikkien puolien ja 
seikkojen ymmärtämiseen. Vastakohtien ykseyden ja taistelun 
lain tunteminen auttaa tunkeutumaan olioiden ja prosessien 
syvimpään olemukseen ja tiedostamaan niitä ristiriitaisia 
yhteyksiä ja suhteita, jotka ovat olemassa sekä erillisten esinei
den eri puolien että myös eri esineiden välillä. Myös jo tarkas
telemamme määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen 
laki on eräs ristiriitojen kautta tapahtuvan kehityksen ilmauk
sista. Olemme nähneet, että määrällisten muutosten karttumi
nen aiheuttaa ristiriidan esineen määrällisen ja laadullisen 
ominaisluonteen välillä. Tämän ristiriidan ratkaiseminen vaatii 
vanhan laadun rajojen ylittämistä, uuden laadun muodostu
mista, mitä ilmaii kehityksen jatkuminen ei ole mahdollista. 
Harppaus onkin tämän ristiriidan ratkaisemista. Kuten seuraa- 
vassa luvussa osoitetaan, ei ilman vastakohtien ykseyden 
ja taistelun lakia voida ymmärtää myöskään »kieltämisen
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kieltämisen” lain olemusta. Se on perustana esineiden sisällön 
ja muodon, samoin kuin olemuksen ja ilmiön, sattuman ja vält
tämättömyyden jne. keskinäissuhteelle.

Juuri tästä syystä vastakohtien ykseyden ja taistelun laki on 
niin tärkeällä, keskeisellä sijalla marxilaisessa dialektiikassa. 
Sen esittämä osa ja merkitys johtuvat siitä, että se tuo näkyviin 
kehityksen sisäiset lähteet ja virikkeet. Suhtautuminen tähän 
lakiin on niin muodoin koetinkivi, jonka avulla tämän tai tuon 
kehitysteorian tieteellisyys ja  elinkykyisyys tarkistetaan. Ei ole 
sattuma, että niin vanhat kuin nykyaikaisetkin marxilaisuuden 
viholliset ovat dialektiikkaa kumoamaan pyrkiessään hyök
käilleet ja hyökkäilevät ennen kaikkea dialektista oppia vas
taan ristiriidoista kehityksen lähteenä ja liikkeellepanevana 
voimana.

Tarkastelemme nyt. marxilaisen dialektiikan perusajatuksia 
ristiriitojen ykseyden ja taistelun laista.

1. Esineet ja ilmiöt vastakohtien ykseytenä.
Vastakohtien taistelu kehityksen lähteenä

Metafyysillisen maailmankatsomuksen luonteenomainen ja 
pääasiallinen piirre on objektiivisen maailman ilmiöiden ja pro
sessien sisäisten ristiriitojen kieltäminen. Metafyysikot myön
tävät tietystikin, että eri esineiden välillä voi olla ja onkin eroa 
ja ristiriitoja. Mutta he kieltävät jyrkästi sisäisten ristiriitojen 
mahdollisuuden yhdessä ja samassa esineessä, ilmiössä tai pro
sessissa. Väittämä, että tietty esine sisältää sille ominaisten vas
takkaisten puolien ja tendenssien vaikutuksesta jotain toisen
laistakin, on metafyysikkojen mielestä ajattelun epäjohdonmu
kaisuutta. Heidän kannaltaan katsoen voi sisäisesti ristiriitaista 
olla ainoastaan ajattelu, esineiden subjektiivinen käsittäminen, 
mutta ajattelu on silloin väärää, epäjohdonmukaista.
; Muinaiskreikkalainen filosofi Aristoteles perusteli muodollis- 

loogisen ristiriidan lain, jonka mukaan on mahdotonta esittää 
ristiriitaisia arvostelmia samassa suhteessa ja samaan aikaan 
otetusta esineestä. Tuo; väittämä on eittämättä oikea. Voimme 
täydellä syyllä sanoa sekapääksi ihmistä, joka väittää, että tietty 
joki ori olemassa eikä ole.
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Mutta sama Aristoteles, joka ilmaisi oikein tämän johdonmu
kaisen, ristiriidattoman ajattelun periaatteen, teki virheellisen 
johtopäätöksen, että objektiivisesti olevissa olioissa eivät sisäi
set ristiriidat ole mahdollisia. Kun, selitti hän, „on mahdotonta 
puhua totta myöntämällä ja kieltämällä jotakin samalla kertaa, 
niin mahdotonta on myös vastakkaisuuksien esiintyminen 
< jossak in> ”

Tuohon ei tietystikään voida yhtyä. Siitä, että tietyn esineen 
olemassaolon samanaikainen myöntäminen ja kieltäminen on 
ajattelun epäjohdonmukaisuutta, ei lainkaan seuraa, ettei reaali
sesti olemassaolevalla esineellä voi olla sisäisesti ristiriitaisia 
ominaisuuksia. Tämän sisäisen ristiriidan heijastumista meidän 
arvostelmassamme olisi väärin pitää ajattelun epäjohdonmukai
suutena. Päinvastoin, mitä syvemmin inhimillinen ajattelu 
kuvastaa ilmiöiden ja prosessien sisäisiä ristiriitoja, sitä parem
min ja täydellisemmin se ne tiedostaa. Siksi ei ole ihmeteltävää, 
että jo filosofisen ajattelun ensimmäisistä askeleista lähtien on 
esitetty ajatus luonnon ilmiöiden sisäisestä ristiriitaisuudesta. 
Vanhalla ajalla tätä ajatusta kehitteli kreikkalainen filosofi 
Herakleitos. Hän opetti, että kaikki on olemassa ja samanaikai
sesti ei ole olemassa, sillä kaikki virtaa, on alituisesti muut
tumassa, alituisesti syntymässä ja häviämässä.1 2 Herakleitos 
vertasi maailman ikuista muutosten prosessia virtaan, jokeen: 
»Yhteen ja samaan jokeen ei voida mennä kahta kertaa.” 3 
Meidän päiviimme säilyneessä fragmentissa »Luonnosta” Herak
leitos on lausunut syvällisen ajatuksen liikunnan, kehityksen 
lähteestä: »Kaikki tapahtuu taistelun kautta.” 4

Aristoteleen teoksissa on monia nerokkaita esimerkkejä dia
lektiikasta, on eräitä aavistuksia esineiden sisäisestä ristiriitai
suudesta. Tämä ajatus kuvastui myös vanhan Kiinan, Intian ja 
muidenkin maiden filosofiassa.

17. ja 18. vuosisadalla, mekaanisen ja metafyysillisen maail
mankatsomuksen valtakaudella, tuli vallitsevaksi käsitys, että 
luonnon esineet ja ilmiöt ovat ehdottomasti täysin identtisiä, 
yhtä pitäviä itsensä kanssa ja vapaita sisäisistä ristiriidoista.

1 Mfetaphysique d’Aristote, t. II, Paris 1879, p. 72.
2 Ks. F. Engels, Anti-Dfihring, s. 27.
3 »MaTepaaJiHc™ apeBHefi TpeuHH”, cip. 49.
4 Sama.
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Tämä puutteellisuus johtui silloin luonnontieteen tilasta. Sitten 
sai teoria, joka tieteenvastaisesti kieltää esineiden sisäiset risti’ 
riidat, laajan levinneisyyden porvarillisessa filosofiassa, koska 
se tuki porvariston asemaa ja luokkaetuja. Kapitalismin ideolo
geille oli edullista esittää asia niin, että porvarillinen yhteis
kunta on muka vapaa sisäisistä ristiriidoista ja edustaa luokka- 
sopusoinnun ja -rauhan ihannetta.

Erikoinen paikka kapitalismin syntykauden porvarillisten 
filosofien joukossa kuuluu Hegelille. Hegelin dialektiikassa on 
annettu suuri sija ristiriidoille, vastakohtien taistelulle kehityk
sen lähteenä. Vaikka tämä oppi oli kehitetty idealistisessa muo
dossa ja epäjohdonmukaisesti, antoi se kuitenkin iskun meta- 
fyysilliselle maailmankatsomukselle, joka kielsi ristiriitojen, 
vastakohtien taistelun reaalisuuden.

Nykyajan porvarilliset filosofit yrittävät kaikin voimin 
kumota dialektiikan opin ristiriidoista. Luonteenomainen piirre 
heidän hyökkäilyssään dialektiikkaa vastaan on olioissa itses
sään olevien ristiriitojen kieltäminen ja niiden siirtäminen 
tajunnan, ajattelun alueelle. Sellainen teoria on esimerkiksi 
uushegeliläisyys, joka on imperialismin aikakauden porvarilli
sen filosofian taantumuksellisia virtauksia. Uushegeliläiset 
arvostelevat Hegeliä siitä, että tämä myönsi olemisen ristiriitai
suuden, ja sanovat olioiden ristiriitoja ..harhakuvitelmiksi”. Hei
dän mielestään voi ristiriitoja olla vain ajattelussa. Eräs prag
matismin nykyaikaisista edustajista, taantumuksellinen ame
rikkalainen filosofi Sidney Hook sanoo marxilaista dialektista 
metodia vastaan tähdätyssä kirjoituksessa: „Se on varsin kum
mallista ’ristiriita’-sanan käyttöä, sillä logiikan teoria on jo 
Aristoteleen ajoista lähtien ollut sitä mieltä, että ristiriitaisia 
voivat olla arvostelmat, väittämät ja todistelut, mutta eivät 
suinkaan oliot ja ilmiöt.” 1 Porvarillinen filosofi pelkää ilmiöissä 
ja olioissa itsessään olevien sisäisten ristiriitojen myöntämistä, 
sillä juuri kapitalistisen yhteiskunnan sisäisten ristiriitojen 
kehityksen dialektiikka synnyttää luokkataistelua ja yhteiskun
nallisia vallankumouksia.

Eräiden porvarillisten filosofien on nykyäänkin pakko myön
tää ristiriitojen reaalisuus, mutta he yrittävät todistaa, että esi

1 S idney Hook, Dialectical Materialism and Scientific Method, p. 7.
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merkiksi kapitalistisen yhteiskunnan elämässä esiintyvät vasta
kohtaisuudet ja antagonismit ovat ikuisia ja ratkaisemattomia ja 
että luokkien välisten keskinäissuhteiden olemus onkin muka 
yhteiskunnallisten ristiriitojen voittamattomuudessa.

Toiset, jotka näkevät ristiriidat, jopa tähdentävät niiden mer
kitystäkin, siirtävät niiden ratkaisun uskonnon alalle. „Risti- 
riitoja”, selittää eräs tuollaisen katsantokannan puoltaja, „ei 
voida ratkaista elävässä todellisuudessa, ne voidaan ainoastaan 
tiedostaa omassa yhteydessään. Nähtävästi vain uskonnolliselle 
tunteelle on suotu niiden voittaminen jollakin korkeammalla 
irrationaalisella pohjalla.” 1

Tyypillisintä porvarillisille filosofeille on pyrkimys vastakoh
tien ja niiden välisen taistelun härnäämiseen, ristiriitojen sovit
tamista tarkoittavien ajatusten puolustaminen. Tämä on luon
teenomaista myös työväenliikkeessä esiintyville reformisteille, 
opportunisteille. He myöskin peittelevät porvarillisen yhteiskun
nan luokkaristiriitoja, saarnaavat luokkien sovittelun teoriaa.

Metafyysillistä maailmankäsitystä vastaan, joka kieltää 
ristiriidat objektiivisen maailman kehityksen lähteenä, marxilai
nen dialektiikka asettaa oppinsa vastakohtien ykseydestä ja 
taistelusta. Lähtien tieteen objektiivisista saavutuksista ja 
ihmiskunnan historiallisesta kokemuksesta se väittää, että sisäi
set ristiriidat ovat ominaisia kaikille esineille ja ilmiöille ja että 
jokainen esine on vastakohtien ykseys, vastakkaisten puolien, 
ominaisuuksien ja tendenssien ykseys.

Meitä ympäröivän maailman kaikilla esineillä, ilmiöillä on 
myönteinen ja kielteinen puolensa, menneisyytensä ja tulevai
suutensa, on se mikä kuihtuu ja kuolee ja se mikä kasvaa 
ja kehittyy. Näiden vastakohtaisten tendenssien taistelu, joka 
tapahtuu objektiivisen maailman esineissä ja ilmiöissä itses
sään, on niiden kehityksen lähde ja liikkeellepaneva voima.

Jos aistimme esineen, ilmiön ehdottoman identtisenä, on tie
teen tehtävänä voittaa tämä tajuntamme erehdys ja tuoda näky
viin esineen sisäiset ristiriidat. Nämä ristiriidat paljastuvatkin 
ennemmin tai myöhemmin, kuten tieteen historia osoittaa. Vain 
sisäisten ristiriitojen tultua selvitetyiksi voidaan tiedostaa esi
neet, niiden olemus ja kehityslait.

1 „Dialectica”, Zurich (Neuchätel), voi. 2; 1948, Ns 1, p. 20—21.
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Viime vuosikymmeninä saavutetut tieteen menestykset tar
joavat hämmästyttäviä esimerkkejä, jotka vahvistavat dialektii
kan oikeellisuutta. Mitä syvemmälle tiede tunkeutuu luonnon 
ilmiöiden olemukseen, sitä selvempänä esiintyy niiden sisäisesti 
ristiriitainen luonne. Varsin kuvaavia tässä suhteessa ovat 
atomi- ja ydinfysiikan saavutukset. III luvussa olemme jo puhu
neet atomista vastakkaisesti varautuneiden hiukkasten yksey
tenä. Atomin hiukkasten välillä, samoin myös atomin ytimen 
sisällä vaikuttavat veto- ja työntövoimat. Näiden vastakkaisten 
voimien vuorovaikutus selittää atomin ja niiden ydinten sisällä 
tapahtuvat prosessit. Se todistaa oikeaksi Engelsin väitteen, että 
„veto- ja työntövoima ovat yhtä erottamattomat toisistaan kuin 
myönteinen ja kielteinen...” ' Nykyajan fysiikka on saanut täysin 
selville, että kenttä ja aine (esimerkiksi elektronit) ovat raken
teeltaan sellaisten vastakohtien kuin korpuskelimaisten, hiukkas- 
maisten ja aaltomaisten ominaisuuksien sisäistä ykseyttä. Se on 
dialektiikan todellinen riemuvoitto.

Ori tehtävä ero sisäisten ja ulkoisten ristiriitojen välillä.
Sisäisellä ristiriidalla on ymmärrettävä sellaista keskinäis

suhdetta esineen vastakkaisten puolien välillä, jossa ne edellyt
tävät toisiaan, ovat toistensa ehtoina, mutta samanaikaisesti 
kieltävät, sulkevat pois toisensa; kokonaisuuden puitteissa ei 
ristiriidan toinen puoli voi olla olemassa ilman toista, ja  samaan 
aikaan ne kieltävät toisensa vastakkaisuutensa-vuoksi. Tämä mo
lemminpuolinen riippuvaisuus ja molemminpuolinen kieltäminen 
onkin sisäisen ristiriidan pääpiirre. Se voidaan havaita jokai
sessa ristiriitaisten ilmiöiden ja käsitteiden esimerkissä: myön
teisen ja kielteisen, pohjoisnavan ja etelänavan, valon ja varjon, 
vetovoiman ja työntövoiman, plussan ja miinuksen, hyvän ja 
pahan jne.— kaikkien näiden käsitteiden kesken vallitsee molem
minpuolisen yhteyden ja molemminpuolisen poissulkemisen 
suhde. Jokainen niistä on toiselleen toista, sen kieltämistä, mutta 
samaan aikaan sen oma olemassaolo riippuu tuosta toisesta.

Sisäinien ristiriita on nähtävissä yksinkertaisimman liikunnan 
lajin, kappaleen paikanmuutoksen esimerkissä. Liikunta on 
ilmeistä ristiriitaa. Liikkuvasta kappaleesta on mahdotonta 
sanoa, että se on jollakin hetkellä vain tietyssä pisteessä. 1

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 677.
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Ei ole tietenkään virheellistä väittää, että esimerkiksi liik
kuva juna on jollakin hetkellä tietyssä kohdassa ja toisella het
kellä toisessa kohdassa. Tuo väite riittää sellaisen yksinkertaisen 
seikan kuin junan sijainnin käsittämiseen, mutta se ei riitä lii
kunnan olemuksen ilmaisemiseen. Tuo väite kuvailee liikunnan 
tulosta, mutta ei liikunnan omaa olemusta. Kun sitävastoin yri
tämme ymmärtää liikunnan, kohtaamme ristiriidan: liikkuva 
kappale on yhdellä ja samalla hetkellä tietyssä paikassa eikä 
enää olekaan siinä, ts. on kyseisessä ja toisessa paikassa.

Dialektiikan arvostelijat ovat tämän tästä yrittäneet kumota 
tätä liikunnan ristiriitaista luonnetta. He ovat sanoneet, että 
liikkuva kappale on itse asiassa jollakin hetkellä tietyssä pai
kassa ja toisella hetkellä toisessa. He ovat toisin sanoen otta
neet liikunnasta vain yhden puolen (keskeytyvyyden) ja tehneet 
siitä absoluutin: he ovat jakaneet kappaleen avaruudessa kulke
man matkan useihin toisistaan eristettyihin osiin ja pisteisiin 
sekä todistelleet, että liikkuva kappale on milloin yhdessä pis
teessä milloin toisessa.

Mutta todellisuudessa liikunta ei ole vain keskeytyvää, vaan 
myös keskeytymätöntä, sillä muutoin ei liikkuvan kappaleen 
siirtyminen paikasta toiseen olisi mahdollista. Avaruuden eri 
kohdat eivät ole vain erotetut toisistaan (keskeytyvyys), vaan 
ovat myös yhteydessä toisiinsa, eikä tämä yhteys ole mitään 
muuta kuin avaruuden keskeytymättömyyttä. Kumpikin näistä 
vastakohdista, keskeytyvyys ja keskeytymättömyys, edellyttää 
toistaan ja on olemassa vain ykseytenä toisensa kanssa. Lenin 
kirjoitti: ..Liikunta on (ajan ja avaruuden) keskeytymättömyy- 
den ja (ajan ja avaruuden) keskeytyvyyden ykseyttä. Liikunta 
on ristiriitaa, se on ristiriitojen ykseyttä.” 1

Väite, että liikkuva kappale on kullakin hetkellä vain tietyssä 
avaruuden kohdassa, kuolettaa liikunnan. Liikunta muuttuu 
lepotilojen summaksi. Todellisuudessa sitävastoin liikunta on 
levon ja muutoksen ykseyttä: liikkuva kappale on eittämättä 
kyseisessä paikassa, mutta samalla ei olekaan siinä. Molemmat 
vastakohdat (lepo ja liikunta) ovat sekä sidotut toisiinsa että 
kieltävät toisensa. Tämän vastakohtien ykseyden ulkopuolella ei 1

1 B. M. JIbhuh, ®Hjioco(J)CKHe Terpajui, crp. 241.
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yksinkertaisinkaan mekaaninen liikunta, kappaleiden siirtymi- 
nen paikasta toiseen avaruudessa olisi mahdollista.

Edellä sanottu koskee jokaista objektiivisen maailman esi
nettä, ilmiötä ja prosessia. Jokaiselle niistä ovat ominaisia 
sisäiset ristiriitansa, jokainen niistä on »vastakohtien ykseys”.

Sisäinen ristiriita, vastakkaisten puolien ja tendenssien 
ykseys esineessä edellyttää välttämättä niiden välistä taistelua. 
Vastakohtien taistelu on luonnollinen ja lainmukainen seuraus 
siitä, että esineeseen sisältyvät vastakohdat samalla sekä edel
lyttävät että kieltävät toisensa. Jos vastakkaiset puolet olisivat 
vain toisistaan riippuvia ja ainoastaan edellyttäisivät toisiaan, 
mutta eivät sulkisi toisiaan pois, silloin ei taistelu niiden välillä 
olisi mahdollista. Jos ne taas vain sulkisivat pois ja kieltäisivät 
toisensa olematta ykseydessä, olematta sidotut toisiinsa ja riip
pumatta toisistaan, ei niiden välillä taaskaan voisi olla taistelu- 
tilaa.

Silloinkin, kun porvarillisten filosofien ja taloustieteilijäin on 
pakko puhua kapitalismin ristiriidoista, he tähdentävät vain 
yhtä seikkaa, vastakohtien keskinäissuhteen yhtä puolta, niiden 
ykseyttä ja yhtäpitävyyttä ja sivuuttavat vaitiollen toisen puo- 
Ien, niiden molemminpuolisen toistensa kieltämisen, niiden väli
sen ristiriidan. Noin menetellen esitetään vastakohdat toistensa 
rinnalla olevina, ne eivät sulje toisiaan pois. eivätkä käy keske
nään minkäänlaista taistelua. Silloin jää varjoon se voima, joka 
vie kehitystä eteenpäin ja joka on kaikenlaisen kehityksen 
lähde — vastakkaisten luokkien, luokkaetujen, -pyrkimysten jne, 
taistelu.

Hegelin dialektiikassa esiintyy sen nerokkaan ajatuksen 
ohella, että ristiriita vie eteenpäin, myös taipumusta vastakoh
tien sovittamiseen. Tähän taipumukseen on epäilemättä vaikutta
nut Hegelin filosofian porvarillinen luonne, Hegelin haluttomuus 
tehdä kaikkia yhteiskunnallisia johtopäätöksiä dialektiikasta, 
tästä »vallankumouksen algebrasta”.

Esineen sisäisesti ristiriitaiset puolet eivät ole toisistaan 
piittaamattomia. Ristiriidan jokainen puoli olennoi jotakin ten
denssiä, myönteistä tai kielteistä, vaikutusta tai vastavaikutusta, 
vallankumouksellista tai vanhoillista, elämästä eroavaa tai syn
tymässä olevaa jne. Ja kun nämä vastakkaiset tendenssit ovat 
ykseydessä, kun ne sisältyvät yhteen ja samaan esineeseen, sen
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omaan olemukseen, niin ne eivät ole piittaamatta toisistaan, 
vaan käyvät taistelua keskenään.

Niiden välisen ristiriidan täytyy tavalla tai toisella, ennem
min tai myöhemmin tulla ratkaistuksi. Miten s.e ratkeaa? Marxi
lainen dialektiikka vastaa: vastakohtien taistelulla.

Tästä johtuu vastakohtien taistelun valtavan suuri merkitys 
kehityksessä. Sen esittämä osa on siinä, että juuri taistelussa ja 
taistelulla ratkaistaan ilmiöihin ja esineisiin sisältyvien vastak
kaisten tendenssien välinen »kiista”. Niin kuin kiistassa, erilais
ten katsantokantojen, mielipiteiden ja ajatusten törmätessä 
yhteen syntyy ja kirkastuu totuus, samoin myös esineelle omi
naisten vastakkaisten puolien, voimien ja tendenssien välisessä 
yhteentörmäyksessä ja kamppailussa kehitys raivaa itselleen 
tien eteenpäin: tappion kärsii se mikä haittaa kehitystä, ja 
viimekädessä voittaa se mikä edustaa kehitystä. Se merkitsee
kin, että vastakohtien taistelu on kehityksen liikkeellepaneva 
voima.

Ellei esineissä ja ilmiöissä olisi sisäisiä ristiriitoja, ellei olisi 
taistelua vastakkaisten puolien ja tendenssien välillä, niin esi
neet ja ilmiöt pysyisivät muuttumattomina; kehitys, laadullinen 
muutos ei olisi mahdollista, kaikki olisi pysähdystilassa. Jos esi
merkiksi yhteiskunnan edistykselliset luokat eivät ryhtyisi tais
teluun aikansa eläneitä luokkia vastaan, jäisivät niiden väliset 
ristiriidat ratkaisematta eikä yhteiskunta voisi kulkea eteenpäin, 
kehittyä. Opportunistiset käsitykset sopusoinnusta vastakkais
ten luokkien kesken ovat sen vuoksi vieraita marxilaisuudelle. 
Kommunistit ovat johdonmukaisia luokkataistelun kannattajia, 
sillä luokkataistelu on vastakkaisiin luokkiin jakautuneen 
yhteiskunnan objektiivista lainmukaisuutta, eikä tämän yhteis
kunnan kehitys, vanhan ja aikansa eläneen vaihtuminen uuteen 
ja edistykselliseen voi muuta tietä tapahtuakaan. Kuten siis 
huomaamme, marxilaisen dialektiikan opilla vastakohtien tais
telusta on suuri vallankumouksellinen merkitys: se perustelee 
filosofisesti luokkataistelun lainmukaisuuden vastakkaisiin luok
kiin jakautuneessa yhteiskunnassa.

Tästä syystä Lenin sanoi kehityksen olemusta luonnehties- 
saan: »Kehitys on vastakohtien 'taistelua’.” 1 Tämä määritelmä

1 B. H. JlenuH, 4>Ĥ oco4>CKHe Terpaan, crp. 327.
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tavoittaa sen mikä kehityksessä on pääasia, sen lähteen, liik
keellepanevan voiman.

Vastakohtien taistelu on ristiriitojen synnyn, kehityksen ja 
ratkaisun mutkikas prosessi. Tällä prosessilla on omat kehitys
asteensa ja vaiheensa ja oma erikoisluonteensa kussakin vai
heessa. Konkreettiset ristiriidat tekevät toisin sanoen lyhyem
män tai pitemmän matkan, jolla on alku, jatko ja loppu.

Se ei tietenkään merkitse, että esine jossakin kehitysvaihees
saan voi pysyä ehdottomasti identtisenä, samana, ts. olla vapaa 
kaikenlaisista ristiriidoista. Hi voida ajatella, että esine on 
alussa puhtaasti identtinen, ja että ristiriidat ilmenevät siinä 
vasta myöhemmin. Todellisuudessa ovat esineille aina ominai
sia piilevät tai näkyviin tulleet ristiriidat, jotka sitäpaitsi ovat 
moninaisia. Lenin sanoi, että esine on »vastakohtien summa”. 
Jos esineessä ei ole vielä tiettyä konkreettista ristiriitaa, jos se 
ei ole vielä ilmaantunut, niin siinä on toisia ristiriitoja. Esine ei 
voi koskaan olla ehdottomana, kuolleena identiteettinä. Mutta 
jokainen konkreettinen ristiriita ilmaantuu ja kulkee tietyn kehi
tystien, ja sitä on tarkasteltava dynaamisena eikä staattisena.

, Ristiriita ei aina ilmene heti jyrkkänä. Ensi aikoina se on 
luonteeltaan tavallisesti vain erilaisuutta, joka on ristiriidan 
alkumuoto. Kehitysprosessissa erilaisuus muuttuu vastakohtai
s u u d e k s i ts. kehittyneemmäksi ristiriidaksi, jolloin ristiriidan 
molemmat puolet kieltävät toisensa jyrkästi. Marx esimerkiksi 
tutkii »Pääomassa” tavaran kaksinaista luonnetta. Tavara on 
vastakohtien, käyttöarvon ja arvon ykseys. Mutta tämä vastak
kaisuus ei ilmaantunut kerralla kehittyneessä muodossa. Alku
kantaisessa yhteisössä ei valmistettu tavaroita vaihtoa varten, 
vaan tuotteita omaa kulutusta varten. Vasta silloin kun yhteisöt 
sattumalta vaihtoivat keskenään tuotteidensa ylijäämiä, näistä 
tuli tavaroita tavaralle ominaisine ristiriitoineen käyttöarvon ja 
arvon välillä. Marx osoittaa, että tuossa vaiheessa ei mainittu 
ristiriita ilmennyt selvänä, siinä ei ollut vielä kuten hän sanoo 
»polaarista vastakohtaisuutta”: ristiriidan kaksi puolta on vasta 1

1 Käsitettä „vastakohtaisuus" käytetään kahdessa mielessä: käsitteenä, joka 
heijastaa ilmiöiden ja prosessien ristiriitaisuuden yleisen tosiasian, tässä mie
lessä puhutaan siitä, että kaikki oliot ja ilmiöt muodostavat »vastakohtien 
ykseyden”; mutta sitä käytetään myös luonnehtimaan jännityksen korkeinta, 
kehittyneintä astetta, vastakohtien taistelua, nimenomaan siinä mielessä »vasta
kohtaisuus” eroaa tässä »ristiriidasta”.
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aloittamassa toisistaan irtaantumisen tietä, ykseys ei ole vielä 
jakautunut kahdeksi jyrkäksi vastakohdaksi. Mutta tavaran- 
vaihdon kehittyessä tulee siitä, mikä oli vain erilaisuutta, jyrkkä 
vastakohtaisuus. Vaihdon tarpeet vaativat itsenäisen arvomuo
don ilmaantumista. »Taistelu'’ arvon ja käyttöarvon välillä 
päättyy tavaran kaksinaistumiseen tavaraksi ja rahaksi. Rahan 
muodossa esiintyvä arvo irtaantuu tavaroiden käyttöarvosta ja 
saa itsenäisen olemassaolon. Puhuessaan tavarassa esiintyvästä 
ristiriidasta käyttöarvon ja arvon välillä Marx sanoo, että tämän 
kaksinaisen olemassaolon »täytyy kehittyä erilaisuudeksi, erilai
suuden — vastakohtaisuudeksi ja ristiriidaksi” '.

Erilaisuuden ja vastakohtaisuuden käsitteet ilmaisevat 
samaa seikkaa, ilmiöiden sisäistä ristiriitaisuutta, mutta kumpi
kin ilmaisee tätä ilmiöiden ristiriitaisuutta sen eri asteissa, kehi
tyksen ja taistelun voimistumisen eri vaiheissa: erilaisuudet 
käyvät edellä, alkavat vastakohtaisuudet taas ovat taistelumuo- 
tojen korkeampi kehitysvaihe.

Vastakohtien taistelun pohjalla tapahtuvan ristiriidan kas
vun tuloksena on yhä suurempi ykseyden (esineen) kaksinaistu- 
minen, ja lopulta ristiriidan kehityksessä koittaa aste, jolloin 
vastakohdat eivät enää voi olla ykseytenä. Silloin tulee ristirii
dan ratkaisemisen hetki.

Ristiriidat ratkaistaan vain taistelussa ja taistelulla. Risti
riitoja ei soviteta, ne voitetaan. Ristiriitojen kehittymis-, laaje- 
nemis- ja karttumisprosessi on taistelua, joka lainmukaisesti 
valmistelee niiden välttämätöntä ratkaisuvaihetta.

Perinpohjaisten, oleellisten ristiriitojen ratkaiseminen, niiden 
voittaminen merkitsee vanhan tuhoutumista ja uuden syntyä. 
Niinpä ristiriitojen voittaminen eläimen tai kasvin vanhan 
perinnöllisyyden ja niiden uusien tunnusmerkkien välillä, jotka 
ilmaantuvat eläimen ja kasvin mukautuessa ympäristöön, johta
vat vanhan perinnöllisyyden vaihtumiseen uuteen. Kapitalistisen 
tuotantotavan perusristiriitojen ratkaiseminen merkitsee tämän 
tuotantotavan tuhoutumista ja uuden, sosialistisen tuotantota
van syntyä.

Ristiriitojen ratkaisuvaihe (-hetki) on kehityksessä erittäin 
tärkeä. Kun vanha on elänyt aikansa ja muuttuu jarruksi. 1

1 „ApxHB Mapxca h SHrejibca", t. IV. 1935, crp. 67.
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esteeksi uuden tiellä, täytyy niiden välisen ristiriidan tulla rat
kaistuksi vanhan kuoleentumisen ja uuden voiton kautta. Mut
kikkaissa prosesseissa ei ristiriita voi ratketa heti ilmaannut- 
tuaan. Voiko esimerkiksi ristiriita perinnöllisyyden ja mukautu
misen välillä ratketa kerralla? Ei tietenkään. Tarvitaan tiettyä 
ristiriitojen karttumista, joka luo edellytykset niiden ratkaisemi
selle.

Ristiriitojen kehittyminen ja karttuminen, kuten edellä mai
nituista esimerkeistä näkyy, päättyy vanhan tuhoutumiseen, kuo- 
leentumiseen ja uuden syntyyn. Tästä seuraa johtopäätös, että 
kaikenlainen vastakohtien ykseys, kuten Lenin sanoo, on suh
teellista, väliaikaista, ohimenevää, kun taas vastakohtien tais
telu on absoluuttista. Vastakohtien ykseys jossakin esineessä on 
olemassa niin kauan kuin tämän esineen puitteissa tapahtuu 
ristiriitojen kasvua, niiden karttumista, joka valmistelee risti
riitojen ratkaisemisen, niiden voittamisen hetkeä. Ristiriitojen 
ratkaisu on kyseisen esineen laadullista muuttumista, vanhan 
katoamista ja uuden ilmaantumista. Tiettyjen vastakohtien 
ykseytenä ollut vanha ilmiö luovuttaa paikkansa uudelle, joka 
on toisten vastakohtien ykseyttä. Niinpä feodalismi vastakkais
ten luokkien, feodaaliherrojen ja talonpoikien ykseytenä vaihtui 
kapitalismiin, joka on toisenlaisten vastakohtien, porvariston ja 
proletariaatin ykseyttä.

Jokainen tietty vastakohtien ykseys on siis väliaikaista, ohi
menevää, niinkuin jokainen levon ja tasapainon hetki on väli
aikainen, suhteellinen ja ohimenevä. Mutta vastakohtien taistelu 
ei voi olla tilapäinen tekijä, se on alituisesti vaikuttava, muu
toin kehitys lakkaisi. Se on se luova voima, joka tuo ilmiöihin 
..levottomuutta” eikä anna niiden pysyä kuolleina ja liikku
mattomina, antaa niille kiihokkeita muuttumiseen ja kehitty
miseen, on syynä vanhojen muotojen ikuiseen uudeksi vaihtu
miseen.

Jos vastakohtien ykseys olisi alituinen, muuttumaton tekijä, 
siiloin ei kehitys, esineiden laadullinen muuttuminen olisi mah
dollista. Vastakohtien ykseyden suhteellisuus on ilmausta siitä, 
että esineen pysyvyys on väliaikaista ja että esineellä on alkunsa 
ja loppunsa. Vastakohtien taistelun absoluuttisuus ilmaisee sitä, 
että liikunta ei lakkaa hetkeksikään ja että se murtaa esineen 
pysyvyyden ja valmistelee sen lainmukaista laadullista muu-
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tösta. Näin on ymmärrettävä se tunnettu dialektinen lauselma, 
että ristiriidat vievät eteenpäin.

Nyt voimme muotoilla vastakohtien ykseyden ja taistelun lain 
olemuksen. Vastakohtien ykseys ja taistelu on laki, jonka vaiku
tuksesta olioille, ilmiöille ja prosesseille ovat ominaisia taistelu- 
tilassa olevat sisäisesti ristiriitaiset puolet ja tendenssit; vasta
kohtien taistelu antaa kehitykselle sisäisen virikkeen ja kartuttaa 
ristiriitoja, jotka ratkeavat tietyssä vaiheessa vanhan kadotessa 
ja uuden ilmaantuessa.

Samoin kuin jokainen muukin dialektiikan laki, vastakohtien 
ykseyden ja taistelun laki ei ole vain objektiivisen maailman 
laki, vaan on myös tiedostamisen laki, dialektisen logiikan laki. 
Lenin arvosteli Plehanovia siitä, että hän ei dialektiikkaa koske
vissa teoksissaan tuonut esiin vastakohtien ykseyttä, identti
syyttä tiedostuksen lakina. (Ks. »Dialektiikasta”.) Tämän dia
lektiikan lain pääasiallinen merkitys on siinä, että se vaatii 
todellisuuden kehityksen objektiivisten ristiriitojen kuvastamista 
käsitteissä, kategorioissa ja tieteen laeissa. Vain tällä ehdolla 
ajattelu voi olla todellisuutta vastaavaa, ts. kuvastaa sitä oikein. 
Lenin sanoo: »Ehtona maailman kaikkien prosessien tiedosta
miseen... niiden elävässä elämässä on niiden tiedostaminen 
vastakohtien ykseytenä.’11 Ihmisten käsitteiden tulee olla liikku
via ja joustavia kuten niiden kuvastamat ilmiötkin ovat. Käsit
teiden, sanoo Lenin, tulee olla »ykseyksiä vastakohdissa käsit
tääkseen maailman” 2, ts. tiedostaakseen sitä oikein.

Yksinkertaisimmissakin käsitteissä ja arvostelmissa tuodaan esiin ilmiöi
den sisäisiä ristiriitoja. Kun sanomme: »Ruusu on kukka”, käyttelemme vastak
kaisia käsitteitä, yksityistä (ruusu) ja yleistä (kukka).

Ruusu on tässä yksityisen ja yleisen ykseys, sillä yksityisenä kukkana 
sillä on kaikille kukille ominaista yhteistä. Mutta tämä ei ole kuollutta identti
syyttä, vaan identtisyyttä (ykseyttä) eroavuudessa, sillä ruusu sisältää myös 
sellaisia ominaisuuksia, jotka erottavat sen muista kukista. Näin ollen arvos
telmassa »ruusu on kukka” esiintyy se inhimillisille käsitteille asetettava vaa
timus, josta puhuu Lenin: nämä käsitteet (»ruusu” ja »kukka”) ovat ykseyk
siä vastakohdissa, ja tuo arvostelma kuvastaa esineitä oikein.

Sama koskee vieläkin suuremmassa määrin mutkikkaita tieteellisiä käsit
teitä ja arvostelmia, teorioita. Ottakaamme esimerkiksi kysymys atomin jaolli
suudesta. Nykyaikaisten käsitysten mukaan on kysymykseen, onko atomi * *

.' B. H . Jleuun, <J>Hjioco(}>CKHe TerpaflH, crp. 327.
* Sama, s. 122.
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jaotettavissa vaiko ei, vastattava: „On ja ei ole", ts. dialektisen ajattelun 
sääntöjen mukaan. Atomi on jaollinen, koska se koostuu alkeellisemmista 
hiukkasista; se on jaoton, koska se on kem iallisten  alkuaineiden pienin hiuk
kanen.

Porvarillisten taloustieteilijäin käsitysten mukaan pääomaa ovat raha ja 
tuotantovälineet, eikä ..pääoman" käsite ilmaise minkäänlaisia kapitalistisen 
tuotannon ristiriitoja. Marx kumosi tuollaisen metafyysillisen käsityksen pää
omasta. Hän osoitti, että pääoma ei ensiksikään ole olio, esine, vaan tiettyjen 
yhteiskunnallisten suhteiden ilmaus, ja toiseksi, että pääomassa olennoituvat 
sisäisesti ristiriitaiset yhteiskunnalliset suhteet, kapitalistien ja työläisten 
väliset suhteet. Marxilainen pääoman käsite on niin muodoin dialektinen, sillä 
se kuvastaa oikein elämän ristiriitoja.

Meidän käsitteidemme tulee heijastaa, paitsi esineiden ja 
ilmiöiden objektiivisia ristiriitoja, myös näiden ristiriitojen kehi
tyksen dynamiikkaa, ilmiöiden muuttumista vastakohdikseen ja 
vastakohtien muuttumista toisikseen. Esimerkiksi tutkiessaan 
kapitalistisen tuotantotavan kehitystä Marx osoitti, miten tämä 
kehitys itse, porvarillisen yhteiskunnan omien lakien mukaan, 
luo edellytykset sen kieltämiselle, muuttumiselle vastakohdak
seen — sosialistiseksi yhteiskunnaksi.

Dialektiikka opettaa, että vastakohtien (myönteisen ja kieltei
sen, hyvän ja pahan jne.) välillä ei ole läpipääsemätöntä seinää 
ja ne voivat muuttua toisikseen. Totuudellisuus on ihmisen 
myönteinen ominaisuus, mutta jos ihminen paljastaa »totuuden” 
nimessä sotasalaisuuden kansansa viholliselle, niin sellainen 
»totuudellisuus” muuttuu vastakohdakseen, kielteiseksi, vahin
golliseksi ominaisuudeksi.

Ja koska äärimmäistenkään vastakohtien välillä ei ole ehdo
tonta rajaa ja ne voivat muuttua toisikseen, tulee käsitteidemme- 
kin olla joustavia ja seurata reaalisen todellisuuden kaikkia siir
tymiä ja muutoksia. Tämä on eräs marxilaisen dialektisen logii
kan tärkeimmistä vaatimuksista, eräs oleellisista seurauksista, 
jotka johtuvat vastakohtien ykseyden ja taistelun lain soveltami
sesta ajatteluun.

Mutta kysymys ei ole vain siitä, että vastakohtien ykseyden 
ja taistelun laki vaatii olioiden kehityksen ristiriitojen objektii
visen dialektiikan uusintamista ajattelussa. Itse tiedostuspro
sessi, tietämättömyydestä tietoon, vähemmän syvällisestä tie
dosta objektiivisen maailman lakien tuntemiseen johtavan 
ajattelun liikunnan logiikka on erittäin' ristiriitaista, ja vain
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ymmärtämällä sen prosessin ristiriitaisuus, jossa todellisuus 
heijastuu ihmisten käsitteissä, voidaan nähdä oikein tiedostami
sen tie. Tiedostusprosessi muodostuu sellaisista vastakkaisesti 
suuntautuvista todellisuuden heijastamisen tavoista ja menetel
mistä kuin tunneperäisestä ja järkiperäisestä, konkreettisesta ja 
abstraktisesta, erittelystä ja yleistyksestä, induktiosta ja deduk
tiosta, suhteellisesta ja absoluuttisesta totuudesta jne. Ei mikään 
näiden vastakohtaisuuksien puolista ole ajateltavissa ilman 
toista, ne ovat keskinäisessä yhteydessä toisiinsa ja muuttuvat 
toisikseen. Vastakohtien ykseyden ja taistelun lain vaikutus, saa 
täten selvän ilmauksensa tiedostuksen piirissä (tästä puhutaan 
yksityiskohtaisemmin IX luvussa).

2. Sisäiset ja ulkoiset ristiriidat

Siitä mitä edellä on sanottu kehityksestä, joka tapahtuu esi
neissä sisäisten ristiriitojen ilmaantumisen ja voittamisen 
kautta, käy mahdolliseksi tehdä tärkeä johtopäätös liikunnan, 
kehityksen luonteesta. Liikunta, kehitys on materian itseliikun- 
taa, itsekehitystä. Kysymys ei ole siitä, että esimerkiksi yhteis
kuntaelämässä kehitys tapahtuisi itsestään, ilman ihmisten puutr 
tumista, ilman heidän aktiivista toimintaansa tai että luontoa 
voitaisiin muuttaa ihmisten etujen mukaisesti heidän vaikutta
matta siihen. „Itseliikunnan” käsite merkitsee, että esineisiin ja 
ilmiöihin itseensä sisältyvät niiden kehityksen virikkeet ja läh
teet. „Itsekehityksen” käsite suuntautuu mekanistista kehitys- 
käsitystä vastaan, joka ulottaa yhden ulkonaista sysäystä liikun
nan syynä edellyttävän liikuntamuodon (mekaanisen) lait kai
kenlaiseen liikuntaan ja kehitykseen. Ulottaessaan mekanistisen 
käsityksen kaikkeen materiaan metafyysikot kuvailevat materian 
joksikin jäykäksi, inerttiseksi, ollen siinä virheellisessä luulossa, 
että jokin yliluonnollinen voima (henki, jumala) panee sen 
liikkeelle.

Itseliikunnan dialektinen käsite sitävastoin kuvastaa sitä 
objektiivista tosiasiaa, että kehityksen kiihokkeet, syyt ja lähteet 
sisältyvät materiaan, luontoon ja yhteiskuntaelämään itseensä. 
Luonto itse kehittyy omien lakiensa mukaan alemmista muo
doista korkeampiin. Eloton luonto on „itseliikuntansa” tietä
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synnyttänyt toisenlaisensa, vastakohtansa, elollisen luonnon. 
Samoin tapahtuu yhteiskunnassakin. Eivät ulkoiset voimat, vaan 
yhteiskuntamuotojen kehityksen omat lait synnyttävät kyseessä- 
olevan yhteiskunnan sisällä voimat, jotka johtavat sen tuhoon, 
vastakohdaksi muuttumiseen. Tämän itseliikunnan ja muuttumi
sen syynä, sen lähteenä ovat sisäiset ristiriidat, niiden kehitys, 
niiden ratkaiseminen ja poistaminen vastakohtien taistelun 
pohjalla; Marx sanoo: .....ainoa historiallinen keino historiallisen 
tuotantomuodon lopettamiseksi ja uudistamiseksi on sen risti
riitaisuuksien kehittäminen” *.

Dialektiikka vaatii siis liikunnan, kehityksen käsittämistä 
itseliikuntana, itsekehityksenä, joka tapahtuu sisäisten ristirii
tojen taistelun ja kehityksen vaikutuksesta. Mutta dialektiikka ei 
suinkaan jätä huomaamatta ulkoisten ristiriitojen tärkeää 
osuutta kehitysprosessissa. Jokainen esine on yhteydessä moniin 
toisiin esineihin ja on niiden kanssa vuorovaikutuksessa. Tämän 
vuoksi on välttämätöntä ottaa lukuun ulkonaisetkin ristiriidat ja 
niiden osuus kehityksessä. Voidaanko olla välittämättä kasvien 
ja eläinten suhteista niiden olemassaolon ulkoisiin olosuhteisiin? 
Ilman näiden keskinäissuhteiden huomioon ottamista on mah
dotonta ymmärtää elimistöjen kehitystä. Biologiassa esiintyy 
niin sanottu autogeneettinen teoria, joka johtaa eläinten ja kas
vien kehityksen yksinomaan sisäisistä syistä ottamatta huo
mioon ulkoisten olemassaolon ehtojen osuutta niiden muodostu
misessa, elimistön ja ympäristön välisen aineenvaihdunnan 
merkitystä. Tuo teoria vie epätieteellisiin, idealistisiin johto
päätöksiin. Mitsurinin oppi biologiassa on antanut musertavan 
iskun tuolle teorialle tuomalla esiin aineenvaihdunnan suuren 
merkityksen orgaanisen maailman kehittymiselle ja muuttu
miselle.

Edelleen. Ihmisyhteiskunta kehittyy omien sisäisten lakiensa 
mukaan, sisäisten ristiriitojen kehkeytymisen ja ratkaisemisen 
tietä. Mutta olisi järjetöntä olla huomaamatta yhteiskunnan ja 
luonnon välillä vallitsevan ulkoisen ristiriidan osuutta. Luonnon 
ulkopuolella ei yhteiskuntaa ole eikä voisi olla päivääkään. Toi
meen tullakseen täytyy ihmisten tehdä työtä, ja työllä ihminen 
vaikuttaa luontoon tuottaakseen välttämättömiä toimeentulon 1

1 K. M arx, Pääoma, I osa, s. 455.
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välineitä. Tuotantovoimien kehitystasosta riippuu yhteiskunnan 
ja luonnon keskinäissuhteiden luonne, se aste, jonka luonnon 
alkuvoimien alistaminen ihmisen valtaan on saavuttanut. Yhteis
kunta kamppailee luonnon kanssa, ja tämäkin kamppailu on 
»vastakohtien taistelun” muoto. Yhteiskunnan ja luonnon välis
ten ristiriitojen ratkaisemisprosessi, joka itse asiassa on lopu
ton, muodostaa yhteiskunnan kehityksen tärkeän lähteen.

Sisäisten ja ulkoisten ristiriitojen välillä on kuitenkin objek
tiivinen ero, jota ei saa jättää huomiotta. Sisäinen ristiriita on 
ristiriitaa esineen omassa olemuksessa, joten esine ei voi olla 
olemassa ilman molempia vastakohtia. Ulkoinen ristiriita on 
ristiriitaa eri esineiden, eri olemusten välillä. Niinpä kasvi ja 
sille lämpöä antava aurinko ovat eri olemuksia, kummallakin on 
omat sisäiset ristiriitansa. Myös yhteiskunta ja luonto ovat eri 
olemusten välistä ristiriitaa. Ulkoiset vastakohdat samoin kuin 
sisaisetkin ovat keskenään yhteydessä, mutta niiden välillä ei ole 
sitä kiinteää riippuvaisuussuhdetta, joka sisäisessä ristiriidassa 
on. Tämän ristiriidan toinen puoli, luonto, voi olla olemassa 
ilman yhteiskuntaakin, aurinko ilman kasvia jne.

Eron tekeminen sisäisten ja ulkoisten ristiriitojen välillä on 
erittäin tärkeätä, sillä niiden osuus kehityksessä on erilainen. 
Tämä ero ei ole tietenkään ehdoton, se on suhteellinen: se mikä 
jossakin yhteydessä on ulkoista ristiriitaa, saattaa toisessa 
yhteydessä olla sisäistä. Esimerkiksi ristiriita kahden kasvilajin 
välillä esiintyy ulkoisena ristiriitana niihin kumpaankin nähden. 
Mutta samalla kertaa se on eräs kasvimaailman sisäisistä risti
riidoista kokonaisuutta ajatellen. Ulkoinen ristiriita on usein 
sisäisten ristiriitojen olemassaolon ilmaus ja muoto. Niinpä 
Marx nimittää ristiriitaa tavaran ja rahan välillä »ulkonaiseksi 
vastakohtaisuudeksi”, »jossa tavarat ilmaisevat sisäisen, käyttö
arvon ja arvon välisen vastakohtaisuutensa” K

Sisäisten ja ulkoisten ristiriitojen välillä on yhteys, ja esinei
den kehityksen syitä tarkasteltaessa on otettava huomioon sekä 
sisäiset että ulkoiset ristiriidat. Sisäiset ristiriidat eivät ole ole
massa eivätkä vaikuta olematta yhteydessä ulkoisiin ristiriitoi
hin, eikä ulkoisten ristiriitojen vaikutusta esineen kehitykseen 
voida ymmärtää ottamatta lukuun sen sisäisiä ristiriitoja.

’ K. Marx, Pääoma, I osa, s. 126.
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Jättämättä suinkaan huomiotta ulkoisten ristiriitojen merki
tystä materialistinen dialektiikka väittää kuitenkin, että sisäiset 
ristiriidat esittävät pääosaa, ensiarvoista osaa kehityksessä, 
ulkoiset ristiriidat sitävastoin eivät esitä pääosaa, vaan tois
arvoista. Sisäiset ja ulkoiset ristiriidat kuuluvat kehitysproses
sissa yhteen, ovat toistensa yhteydessä, mutta olisi karkea virhe, 
jos edelliset, johtavat ristiriidat yritettäisiin korvata jälkimmäi
sillä.

Tästä syystä dialektiikka taistelee porvarillisessa ja reformis
tisessa filosofiassa laajalle levinnyttä tasapainoteoriaa vas
taan. Tämän teorian ydinajatus on kehityksen sisäisten risti
riitojen kieltäminen ja ratkaisevan merkityksen antaminen 
ulkoisille ristiriidoille ja vastakohtien tasapainottumiselle. Tasa- 
painoteoria kohottaa yleisen kehityslain arvoon liikunnan yksin
kertaisimman, mekaanisen muodon — ulkoisten voimien yhteen
törmäyksen, vuorovaikutuksen. Tuo teoria pitää materian 
pääasiallisena olotilana tasapainoa, lepoa eikä liikuntaa. Esimer
kiksi kahden kappaleen välillä vallitsee tasapainotila. Jos jom
mankumman voima ylittää toisen voiman, alkaa niiden välillä 
taistelu, joka rikkoo tasapainon. Ulkoisten vastakohtien taistelu 
johtaa sitten uuteen tasapainoon. Eräs tasapainoteorian kiih
keimpiä puoltajia A. Bogdanov muotoili tämän teorian ydinaja
tuksen näin: »Tasapainosta sen rikkoneen kahden voiman kamp
pailun kautta uuteen tasapainoon.” 1 Kuten näemme, tasapaino- 
teoria jättää kokonaan huomiotta esineiden sisäiset ristiriidat.

Olisi tietenkin järjetöntä kieltää sellaista seikkaa kuin 
tasapainoa. Tasapainoa on tavalla tai toisella kaikenlaisessa 
liikunnassa, myös yhteiskunnassa. Mutta tasapaino on vain eräs 
liikunnan momentti, tasapaino on suhteellinen, väliaikainen.
Liikunta sen sijaan on absoluuttinen........Erillinen liikunta”,
sanoo Engels, »pyrkii tasapainoon, mutta liikunta kokonaisuu
dessaan tekee erillisestä tasapainosta jälleen lopun.” 1 2

Soveltaessaan tasapainoteoriaa yhteiskunnan elämään sen 
puoltajat ovat sitä mieltä, että yhteiskunnallisen kehityksen pää
lähteenä eivät ole yhteiskunnan sisäiset ristiriidat, vaan risti
riita yhteiskunnan ja luonnon välillä. Sellainen käsitys, on 
teoreettisesti täysin kestämätön ja poliittisesti se vie taantumuk-

1 v4. Boedanoe, <I>h;ioco4>hh jkhboto onbiTa, MocKBa, 1920, CTp. 197.
2 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 614.
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sellistiin johtopäätöksiin. Eittämätöntä on, että ilman yhteiskun
nan ja luonnon välisten ristiriitojen ratkaisemisprosessia ei 
yhteiskunnallinen kehitys ole mahdollista. Mutta koko kysymys 
onkin siinä, että ulkoisten ja sisäisten ristiriitojen vaikutus ja 
osuus taittuvat ja välittyvät yhteiskunnan sisäisten ristiriitojen 
kautta. Mitä edistyksellisempi yhteiskuntajärjestys on, sitä me
nestyksen isemmin ratkaistaan ristiriidat yhteiskunnan ja luon
non välillä. Niinpä nykyajan kapitalismi vaikuttaa kahlitsevasti 
yhteiskunnan tuotantovoimien kehitykseen ja siis myöskin luon
non alistamiseen ihmiskunnan palvelukseen. Tasapainoteoria on 
voimaton selittämään sitä, sillä siinä ei ole kysymys luonnon 
ja yhteiskunnan välisen tasapainon »rikkoutumisesta”, vaan 
yksinomaan porvarillisen yhteiskunnan sisäisistä ristiriidoista. 
Vasta kapitalismin sisäisten ristiriitojen ratkaiseminen avaa 
uusia, ennen näkemättömiä mahdollisuuksia yhteiskunnan tuo
tantovoimien kehitykselle, mitä sosialistisen yhteiskunnan koke
mus osoittaa. Toisin sanoen ulkoisten ristiriitojen ratkaiseminen 
riippuu yhteiskunnan sisäisten pääristiriitojen ratkaisemisesta.

Tasapainoteoriaa käytetään myös. vihollisuussuhteessa ole
vien luokkien sovintoajatuksen puolusteluun. Kapitalistisessa 
yhteiskunnassa vallitsevan kärkevän luokkataistelun kaudella 
on vaikeata kieltää tämän yhteiskunnan sisäisiä ristiriitoja. 
Porvarilliset ja reformistiset filosofit käyttävät hyväkseen tasa
painoteoriaa ja väittävät, että eri luokat eivät ole taistelutilas;sa, 
vaan tasapainotilassa, että kukin luokka muka täyttää omaa 
tehtäväänsä ja että tähän tasapainoon kajoaminen on vaaral
lista yhteiskunnan elämälle.

Kieltäessään luokkaristiriitojen ratkaisevan osuuden anta
gonistisen yhteiskunnan kehityksessä tasapainoteoria palvelee 
taantumusvoimien etuja. Se kääntää kapitalististen maiden työ
tätekevien huomiota pois vallankumouksellisesta luokkataiste
lusta, vaikeuttaa heidän taisteluaan uuden, edistyksellisen, 
sosialistisen järjestelmän puolesta.

Materialistisen dialektiikan ajatusta sisäisten ristiriitojen 
pääasiallisesta, johtavasta osuudesta ei ole ymmärrettävä dog
maattisesti. On olosuhteita, jolloin ulkoiset ristiriidat työntyvät 
etualalle ja niiden ratkaiseminen saa ensiarvoisen merkityksen. 
Esimerkiksi jonkin maan kansallisessa vapaussodassa ulkoista 
vihollista vastaan voivat yhtyä, ja kuten historian kokemus
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osoittaa, usein yhtyvätkin mitä erilaisimmat yhteiskunnalliset 
voimat. Ristiriidat vastakkaisten luokkien väliltä eivät katoa 
kansallista vapaussotaa käyvässä maassa, mutta ne siirtyvät 
joksikin aikaa taka-alalle eivätkä esitä pääosaa. Tärkein merki
tys maan jatkuvalle kehitykselle on tuolla kaudella ulkoisten 
ristiriitojen ratkaisemisella. Vaikka siis. sisäiset ristiriidat ylei
sesti ottaen ovat ratkaisevia, olisi väärin tämän perusteella jä t
tää huomiotta ulkoisten ristiriitojen pääasiallisiksi muuttumisen 
mahdollisuus näissä tai noissa konkreettisissa olosuhteissa.

Jos otetaan koko nykyajan historiallinen prosessi kokonaisuudessaan,'niin 
ristiriita sosialismin järjestelmän ja kapitalismin järjestelmän välillä on 
maailmanhistoriallisen yhteiskuntakehityksen sisäistä antagonistista: risti
riitaa. Kapitalismin yhtenäinen järjestelmä on mennyt hajalle, jakautunut 
kahdeksi vastakohdaksi. On ilmaantunut kapitalismin antipodi, sosialismi, 
joka on nyt muodostunut aikansa eläneen järjestelmän tilalle tulleeksi maail
manjärjestelmäksi. Mutta valtioidenväliset suhteet ja ristiriidat sosialististen 
ja kapitalististen maiden välillä ovat ulkoisia antagonistisia ristiriitoja ja 
myös niillä on erittäin tärkeä merkitys koko maailmanhistorian kululle. Kah
den vastakkaisen järjestelmän, sosialismin ja kapitalismin rauhanomainen 
rinnakkainolo ja taloudellinen kilvoittelu on myös ristiriitojen ratkaisemisen 
omalaatuinen muoto.

Historian kokemus osoittaa, että uusi ja edistyksellinen voittaa aina loppu
jen lopuksi vanhan. Sitä porvaristo pelkää. Se näkee, että maailmanlaajui
sessa kilvoittelussa ovat kaikki etuisuudet sosialismin puolella. Pidentääkseen 
ikäänsä, kapitalismin ikää, imperialismin hyökkäyshaluisimmat voimat perus
tavat toivonsa väkivaltaan, sotaan.

Kahden maailmanjärjestelmän välisen ulkoisen ristiriidan ratkaiseminen 
riippuu ennen kaikkea sosialismin maiden ja kapitalismin maiden sisäisestä 
kehityksestä. Mitä menestyksellisemmin sosialismin rakennustyö kussakin 
sosialistisessa maassa tapahtuu, sitä nopeammin sosialismi voittaa kilpailun, 
jota se käy kapitalismin maailman kanssa. Kapitalististen maiden siirtyminen 
sosialismiin ei tule tapahtumaan vallankumouksen ..viennin” tuloksena, vaan 
tuloksena sisäisten yhteiskunnallisten ristiriitojen lainmukaisesta ratkaisemi
sesta näiden maiden proletariaatin ja porvariston välillä työtätekevien jouk
kojen hyväksi.

Marxilainen dialektiikka vaatii, ettei tyydytä yleiseen ajatuk
seen ristiriidoista kehityksen liikkeellepanevana voimana, vaan 
että sitä sovelletaan konkreettisesti, luovalla tavalla ja nähdään 
yleisen lain vaikutuksen erilaisuudet kussakin ilmiössä, erilai
sissa historiallisissa olosuhteissa. Kysymys ristiriitojen omalaa-, 
tuisuudesta erilaisissa prosesseissa on vastakohtien ykseyden ja 
taistelun lain oleellinen puoli ja vaatii erikoista tarkastelua.
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3. Erilaisten ristiriitojen erikoisuudet

Vastakohtien ykseyden ja taistelun laki ilmenee, kuten jokai
nen laki, mitä erilaisimmissa prosesseissa, joiden kehitys tapah
tuu omalaatuisesti, niiden luonnetta ja olemassaolon ehtoja 
vastaavasti. Kehittäen kaikin puolin vastakohtien ykseyden ja 
taistelun lain vaikutuksen dialektiikkaa Lenin kiinnitti erikoista 
huomiota tämän lain erilaisissa olosuhteissa ilmenemisen muo
tojen omalaatuisuuden erittelyyn. Leninin teokset ovat kirkkaana 
esimerkkinä siitä, miten on konkreettisesti sovellutettava dialek
tiikan yleistä lakia kehityksen ristiriitaisuudesta. Lenin oli aina 
sitä mieltä, ettei saa rajoittua abstraktisiin järkeilyihin siitä, että 
tietylle ilmiölle ovat ristiriidat ominaisia, että se kehittyy risti
riidoissa. Hän aina korosti, että niitä tai näitä ongelmia ratkais
taessa, kun yleinen totuus on saatu selville, teoreettisen analyy
sin ja käytännöllisen suhtautumisen koko voima on suunnattava 
sen seikan selville saamiseen, miten tämä totuus kaiken kehityk
sen ristiriitaisuudesta esiintyy tietyssä konkreettisessa esineessä* 
tietyssä historiallisessa tilanteessa, tietyssä historiallisessa 
yhteydessä. Hän opetti näkemään, että yleinen muovautuu ja 
muuttaa väistämättömästi muotoaan objektiivisen maailman eri 
aloilla. Vastakohtaisten tendenssien kehitys ja taistelu luon
nossa, missä sokeat alkuvoimat vaikuttavat, on toista kuin vasta
kohtien kehitys ja taistelu yhteiskunnassa, missä vaikuttavat 
tietoiset ja tarkoitusperiään tavoittelevat ihmiset, luokat ja puo
lueet. Kaikilla näillä objektiivisen maailman aloilla esiintyy puo
lestaan moninaisia prosesseja, joissa dialektiikan lakien vaiku
tus ilmenee eri tavoin. Erilainen on esimerkiksi ristiriitojen 
luonne ja eri tavoin tapahtuu vastakohtien »taistelu" fysikaali
sissa ja kemiallisissa prosesseissa. Ei saa laittaa yhtäläisyys
merkkiä myöskään yhteiskunnallisten ristiriitojen välille, sillä 
eri yhteiskuntamuodostumat eroavat oleellisesti toisistaan. Oma
laatuisesti tapahtuu vastakohtien taistelun prosessi ajattelussa, 
tieteen ja taiteen kehityksessä.

Kirjoitusluonnoksessaan »Dialektiikasta” Lenin mainitsi joi
takin erikoislaatuisia ristiriitoja, joita eri tieteet tutkivat:

»Matematiikassa +  ja —. Differentiaali ja integraali.
Mekaniikassa vaikutus ja vastavaikutus.
Fysiikassa positiivinen ja negatiivinen sähkö.
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Kemiassa atomien yhdistyminen ja dissosiaatio.
Yhteiskuntatieteessä luokkataistelu."
Näihin erikoislaatuisiin ristiriitoihin voidaan lisätä useita 

toisia, esimerkiksi: assimilaatio ja dissimilaatio, perinnöllisyys 
ja muuttuvuus biologiassa, ärsytys ja esto fysiologiassa, ana
lyysi ja synteesi, induktio ja deduktio, aistiperäinen ja järki
peräinen tieto-opissa ja logiikassa jne.

Epäorgaaniselle luonnolle ovat ominaisempia sellaiset risti
riitojen muodot kuin myönteisen ja kielteisen, vaikutuksen ja 
vastavaikutuksen, veto- ja työntövoiman ykseys. Siinä eivät ole 
juuri lainkaan sovellettavissa sellaiset ristiriitojen tunnusmerkit 
kuin vanha ja uusi, kuoleentuva ja syntyvä, ja sitäkin vähemmän 
sellaiset kuin vallankumouksellinen ja vanhoillinen, taantumuk
sellinen ja edistyksellinen.

Korkeammille materian liikunnan muodoille (orgaaniselle 
luonnolle, yhteiskuntaelämälle) ovat ominaisia ristiriidat van
han ja uuden, kuoleentuvan ja syntyvän, vanhoillisen ja vallan
kumouksellisen jne. välillä tapahtuvan taistelun muodossa. Kor
keammissakin liikunnan muodoissa esiintyy tietenkin alempien 
muotojen ristiriitoja. Orgaaninen elämä ei ole mahdollista ilman 
fysikaalis-kemiallisia prosesseja, joilla on omalaatuiset risti
riitansa. Mutta nämä ristiriidat eivät ole orgaanisen elämän 
kehitystä määrääviä pääristiriitoja, ne ovat tässä toisarvoisia, 
elämälle luonteenomaisten pääristiriitojen (aineenvaihdunnan, 
assimilaation ja dissimilaation, perinnöllisyyden ja muuttuvuu
den jne.) alaisia. Yhteiskuntaelämää on aivan mahdotonta 
ymmärtää, jos siihen nähden yritetään soveltaa sellaisia epä
orgaaniselle luonnolle ominaisia ristiriitoja kuin esimerkiksi 
veto- ja työntövoimaa.

Ristiriitojen luonne määrää niiden erikoiset ratkaisemistiet ja -tavat, esi
neiden erityiset kehityslait. Ottakaamme esimerkiksi veto- ja työntövoima, joi
den vuorovaikutuksen puuttuessa fysikaaliset ilmiöt eivät ole mahdollisia. Sen 
vuoksi, että ne ovat vastakkaisia prosesseja, tapahtuu niiden välillä ..taiste- 
lua". Sanalla ..taistelu” on tässä toisenlainen merkitys kuin yhteiskunnalli
sissa prosesseissa, mutta sittenkin veto- ja työntövoiman vuorovaikutuksen 
ydinkysymys on vastakkaisten, toisensa poissulkevien tendenssien yhteentör
mäys, joka objektiivisesti suuntautuu niiden välisen ristiriidan voittamiseen, 
ratkaisemiseen. Kiinteässä kappaleessa saa vetovoima yliotteen, ja molekyylien 
välinen yhteys on kestävä. Mutta lämpö lisää kiinteän kappaleen molekyylien 
heilahtelua, niiden yhteys heikkenee ja kappale siirtyy kiinteästä tilasta neste-
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maiseen. Jatkuva kuumentaminen jouduttaa molekyylien liikuntaa, työntö
voima kasvaa ja kappale siirtyy nestemäisestä tilasta kaasumaiseen. Vasta
kohtien »taistelu” päättyy tässä tapauksessa siten, että niiden keskinäissuhde 
muuttuu työntövoiman eduksi.

Noiden vastakohtien vuorovaikutus on ydinmuutosten perustana. Jotta 
atomien ytimiin sisältyvä valtava energiamäärä voitaisiin vapauttaa, on nii
hin vaikutettava »ydinammusten”, esimerkiksi alfa-hiukkasten avulla. Jos alfa
hiukkasella on atomia pommitettaessa riittävästi energiaa niin sanotun 
»potentiaalisen vallin”, tässä tapauksessa työntövoiman ylittämiseen, niin se 
tunkeutuu atomin ytimeen ja aiheuttaa ytimen halkeamisen. Jotta aifa-hiuk- 
kanen pääsisi irti ytimestä, on sen voitettava sisältäpäin sama valli, mutta nyt 
jo vetovoima, joka vaikuttaa pienillä etäisyyksillä ytimen lähellä.

Aivan toinen luonne on vastakohtien vuorovaikutuksella orgaanisessa 
maailmassa. Kasvit ja eläimet mukautuvat olemassaolonsa muuttuviin ehtoi
hin, niille ilmestyy uusia ominaisuuksia, jotka joutuvat ristiriitaan vanhan 
perinnöllisyyden kanssa; muuttuvuuden ja perinnöllisyyden välillä tapahtuu 
»taistelu”, joka päättyy vanhan perinnöllisyyden muuttumiseen, uuden orgaa
nisen lajin syntyyn.

Erittäin tärkeää on ottaa huomioon vastakohtien taistelun 
omalaatuisuus yhteiskunnan kehityksessä. Siinä on ristiriitojen 
aiheuttajana yhteiskunnan perustan, aineellisen tuotannon kehi
tys. Tuotantotavan ristiriidat luokkayhteiskunnassa ilmenevät 
luokkataisteluna. Vastakohtien taistelu tässä yhteiskunnassa saa 
taloudellisen, poliittisen ja ideologisen taistelun muodon. Ideo
loginen taistelu ilmenee filosofisten, taloudellisten, poliittisten, 
oikeudellisten, uskonnollisten, eettisten jne. teoriain ja katsomus
ten taistelun muodossa. Millään luonnon alalla eivät ristiriidat 
esiinny niin moninaisessa muodossa.

Mutta kysymys ei ole vain siinä, että yhteiskunnalliset risti
riidat eroavat luonnon ristiriidoista. Jokaiselle yhteiskuntamuo- 
dostumalle ovat yleisten lakien ja ristiriitojen ohella ominaisia 
omat ristiriitansa ja siis myöskin omat erityiset kehityslakinsa. 
■Yhteiskuntakehityksessä, varsinkin nykyaikana tapahtuvien 
maailmanhistoriallisten muutosten johdosta, on tärkeää erottaa 
toisistaan kaksi ristiriitojen lajia, antagonistiset ja ei-antago- 
nistiset.

Kysymys antagonistisista ja ei-antagonistisista ristiriidoista 
on erikoisesti yhteiskunnallinen kysymys, vaikka jotakin näiden 
ristiriitojen tapaista voidaan havaita orgaanisessa luonnossakin. 
On esimerkiksi olemassa antagonismi' sovittamaton ristiriita 
eräiden mikroeliölajien välillä: jotkut mikrobit heikentävät tai
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tappavat toisia (antibiootit). Tätä antagonismia käytetään 
lääketieteessä tautien parantamiseen. Erilaisten eläin- ja kasvi
lajien välillä on antagonismi, joka ilmenee siinä, että toiset 
eläimet ja kasvit tuhoavat tai alistavat toisia olemassaolon tais
telussa. Vaikka jonkinlainen yhtäläisyys tuontapaisten ristiriito
jen välillä luonnossa ja yhteiskunnassa on myönnettävä, olisi 
kuitenkin virheellistä samastaa niitä ja olla näkemättä niiden 
välistä oleellista eroa.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen antagonistinen tai ei-antago- 
nistinen luonne määräytyy yhteiskunnan rakenteen mukaan.

Antagonistiset ristiriidat ovat sellaisia vihollisuussuhteessa 
olevien yhteiskunnallisten voimien, etujen, tavoitteiden ja ten
denssien sovittamattomia ristiriitoja, jotka johtuvat luokkien 
elinehtojen vastakkaisuudesta, noiden luokkien perusetujen vas
takkaisuudesta ja joiden voittaminen tavallisesti toteutuu anka
rassa luokkataistelussa. Esimerkkinä antagonistisista ristirii
doista on suhde tilanherrojen ja talonpoikien, porvariston ja 
proletariaatin, porvariston ja työtätekevän talonpoikaisen, 
siirtomaiden ja imperialististen maiden välillä. Antagonistisia 
ovat myös ristiriidat imperialististen valtioiden välillä niiden 
taistelussa maailman uudelleenjakamisesta, vaikutuspiireistä ja 
menekkimarkkinoista. Tästä näkyy, että antagonistiset ristiriidat 
ovat monenlaisia, mistä johtuen myös niiden kärkevyyden aste 
on erilainen. Antagonismi on voimakkainta ja syvintä riistäjien 
ja riistettyjen välillä, erittäinkin porvariston ja proletariaatin 
välillä.

Historia tarjoaa monia esimerkkejä siitä, että keskenään vihollisuussuh- 
teessa olevat riistäjäluokat tai imperialistiset valtiot yhtyvät taistellakseen 
sorrettuja työtätekeviä luokkia vastaan. Sellaisissa tapauksissa jäävät niiden 
väliset kärkevätkin ristiriidat taka-alalle, ja etualalle työntyy erittäin voimak-. 
kaana riistäjien ja riistettävien välinen perusristiriita. Sattuu niinkin, että 
riistävät, mutta eivät vallassa olevat luokat ja työtätekevät luokat yhtyvät tais
tellakseen niitä kaikkia sortavaa, tietyssä historian vaiheessa niiden yhteistä 
päävihollista vastaan. Esimerkiksi vuoden 1789 porvarillisessa vallankumouk
sessa porvaristo ja työtätekevät luokat esiintyivät yhtenäisenä kolmantena 
säätynä sekä maallisia että kirkollisia feodaaliherroja vastaan. Siirtomaakan- 
sojen nykyisissä kansallisissa vapausliikkeissä imperialismia vastaan kansalli
nen porvaristo tai sen erinäiset ryhmät esiintyvät usein yhdessä koko kansan 
kanssa. On aina otettava huomioon konkreettinen historiallinen tilanne ja  näh
tävä, mitkä ovat perusristiriitoja kussakin yhteiskunnallisen kehityksen vai
heessa.

268



Antagonististen ristiriitojen kehittymisen yleinen lainmukai
suus on niiden kasvu ja kärjistyminen, jotka johtavat vastakkais
ten puolien ja tendenssien väliseen jyrkkään yhteentörmäykseen. 
Antagonistiset ristiriidat eivät tavallisesti ole taipuvaisia tasoit
tumaan ja lieventymään kehitysprosessissa, vaan ne päinvastoin 
syvenevät saaden yhä kärkevämpiä muotoja. Siitä johtuvat 
myös antagonististen ristiriitojen erikoislaatuiset ratkaisumuo- 
dot: mikäli on olemassa luokkia, jotka kaikin keinoin pitävät 
kiinni vanhasta, aikansa eläneestä ja vastustavat uuden yhteis
kuntajärjestyksen voimaansaattamista, sikäli antagonistiset 
ristiriidat voitetaan kärkevän luokkataistelun tietä, yhteiskun
nallisten vallankumousten tietä.

Ei-antagonistiset ristiriidat eivät, toisin kuin antagonistiset, 
ilmaise vihollisuussuhteessa olevien vastakohtien ristiriitoja, 
vaan sellaisten yhteiskunnallisten voimien ja tendenssien risti
riitoja, joilla näiden ristiriitojen ohella on yhteistä pää- ja perus
asiassa. Sellaisia ovat esimerkiksi ristiriidat työväenluokan ja 
talonpoikaisten välillä, sosialistisen yhteiskunnan edistyneiden 
ja takapajuisten ainesten välillä. Kehityksen ristiriitojen ei-anta- 
gonistinen luonne on eräs sosialistisen yhteiskunnan tärkein 
erikoisuus, joka erottaa sen kaikista aikaisemmista luokkayhteis
kunnista.

Tästä erikoisuudesta johtuvat ristiriitojen syntymisen ja voit
tamisen tietä tapahtuvan kehityksen yleisen dialektisen lain 
omalaatuiset ilmenemis- ja vaikutusmuodot.

Tärkeimpänä tämän lain vaikutuksen piirteenä sosialismin 
oloissa on pidettävä sitä, että ristiriidat esiintyvät täällä koko 
yhteiskunnan sosiaalisen, moraalisen ja poliittisen yhteyden poh
jalla. Tämä yhteiskunnan taloudellisten, poliittisten ja ideologis
ten etujen ja tavoitteiden yhtenäisyys muodostaa ensiarvoisen 
tekijän, joka tekee mahdolliseksi ratkaista menestyksellisesti 
kaikki sosialistisen yhteiskunnan kehityksen kulussa syntyvät 
vaikeudet ja ristiriidat ilman niitä uhreja ja tuhoisia seurauksia, 
jotka ovat ominaisia porvarilliselle yhteiskunnalle. Edelleen, 
sosialistisen yhteiskunnan yhtenäisyyden ansiosta ei syntyvillä 
ristiriidoilla ole taipumusta kärjistymiseen, vihollisuusluontoi- 
siksi polaarisiksi vastakohdiksi muuttumiseen, vaan niillä oh 
taipumus asteittaiseen lievenemiseen ja häviämiseen. Sillä 
tavoin esimerkiksi ratkaistaan työväenluokan ja talonpoikaiston
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väliset sekä edistyneimpien ja takapajuisten ainesten väliset 
ja  muut ristiriidat sosialistisessa yhteiskunnassa. Yhteiskunnan 
yhtenäisyys auttaa ratkaisemaan ristiriitoja, ja ristiriitojen rat
kaiseminen lujittaa yhä enemmän koko yhteiskunnan yhtenäi
syyttä.

Ei-antagonististen ristiriitojen ratkaisemisen yleinen lain
mukaisuus ei tietenkään merkitse, etteivät nämä ristiriidat voi 
tilapäisesti kärjistyä konkreettisten syiden vaikutuksesta, esi
merkiksi siinä tapauksessa, jos politiikka on väärää tai sen 
toteuttamisessa sattuu virheitä. Kuten tunnettua Lenin varoitti, 
että jos marxilainen puolue harjoittaisi väärää politiikkaa talon- 
poikaistoon nähden, niin se voisi johtaa jopa välien rikkoutumi
seen työväenluokan ja talonpoikaisten kesken. Tämän vuoksi 
NKt* on aina kiinnittänyt ja kiinnittää jatkuvasti erityistä huo
miota työväenluokan ja talonpoikaisten liiton lujittamispolitiik- 
kaan ja antoi päättävän vastaiskun trotskilaisille.

Ei-antagonistiset ristiriidat eivät sisällä objektiivisia syitä 
syvenemiseensä ja kärjistymiseensä; juuri se tarjoaa mahdolli
suuden oikeaa politiikkaa harjoittamalla vähitellen voittaa tuol
laiset ristiriidat. Tästä syystä sosialistisen yhteiskunnan johta
van voiman, kommunistisen puolueen toiminta kehityksessä 
ilmaantuvien ristiriitojen selvittämiseksi ja voittamiseksi ajoissa 
saa sosialismin oloissa valtavan suuren merkityksen.

Noudattamalla materialistisen dialektiikan metodia kommu
nistinen puolue huomaa sosialistisen yhteiskunnan kehitys
kulussa ilmaantuvat ristiriidat, järjestää kansan ja ohjaa sen 
ponnistukset niiden ratkaisemiseen. Puolue ei päästä ristiriitoja 
niiden kehityskulussa, kasvussa, kypsymisessä paisumaan vihol- 
lisuusluontoiseksi vastakkaisuudeksi, vaan valitsee hetken, jol
loin ovat kypsyneet edellytykset niiden ratkaisemiselle. Tällöin 
on otettava huomioon, että tietoisen voiman vaikutusta ristiriito
jen kehitys- ja ratkaisemisprosessiin ei ole käsitettävä subjekti
vismin mielessä. Ennen kuin ilmaantuu objektiivinen mahdolli
suus ristiriitojen ratkaisemiseen tarvitaan sosialisminkin valli
tessa aikaa ja tiettyjä edellytyksiä ja keinoja ristiriitojen 
menestykselliselle voittamiselle. Tämän tilanteen koko omalaa
tuisuus on siinä, että se ei ole enää vaistonvarainen, sokeana 
vaikuttava prosessi, vaan dialektinen prosessi, joka perusosal
taan on kommunistisen puolueen ja kansan valvonnassa.
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Miten ei-antagonisti set ristiriidat eronnevatkin antagonisti- 
sista, nekin ratkaistaan taistelussa ja uuden taistelulla vanhaa 
vastaan, edistyneemmän ja edistyksellisen taistelulla aikansa 
elänyttä, vanhoillista, luutunutta, virkavaltaista ja takapajuista 
vastaan. Olisi karkea erehdys pitää ei-antagonististen ristiriito
jen ratkaisemisen erikoisuuksia noiden ristiriitojen sovittami
sena. Siinäkin tarvitaan välttämättömästi keskeytymätöntä tais
telua ristiriitojen, kaiken sen aikansa eläneen, takapajuisen ja 
piintyneen voittamiseksi, mikä häiritsee uuden, edistyksellisen 
kehitystä.

Ei-antagonististen ristiriitojen olemuksen virheellinen käsit
täminen ilmeni marxilaisvastaisessa kirjallisuuden ja taiteen 
..ristiriidattomuuden teoriassa”. Tuo teoria esitti asian niin, että 
kehitys sosialistisessa yhteiskunnassa tapahtuu muka sileästi ja 
tasaisesti, ilman taistelua ja yhteentörmäyksiä vanhan ja uuden 
välillä. Mainitun teorian kannattajat jättivät huomaamatta, että; 
ellei uusi ja edistynein sosialistisessa yhteiskunnassa taistelisi 
aikansa elänyttä vastaan, niin ei olisi liikuntaa eteenpäin, vaari 
vallitsisi pysähdystila tai taantuminen.

Kaikenlaiset ristiriidat ratkaistaan ainoastaan taistelulla. 
Vain taistelun muodot vaihtelevat ristiriitojen luonteesta riip
puen. Eräs niistä uusista taistelumuodoista, jotka ovat syntyneet 
sosialistisen yhteiskunnan rakennustyön erikoislaatuisten risti
riitojen pohjalla, on arvostelu ja itsearvostelu. Tällöin, kuten 
Lenin osoitti, arvostelun täytyy olla luonteeltaan myönteisen 
asiallista, käytännöllistä, sen on suuntauduttava ristiriitojen 
voittamiseen, epäkohtien ja virheiden poistamiseen. Kommunisti
nen puolue antaa erittäin suuren merkityksen arvostelulle ja 
itsearvostelulle uuden taistelukeinona vanhaa vastaan, sosialis
tisen yhteiskunnan kehityskulussa ilmaantuvien ristiriitojen sel- 
vittämis- ja ratkaisemiskeinona. Arvostelu ja itsearvostelu on 
eräs kansanjoukkojen tietoisen aktiivisen osallistumisen muoto 
kommunismin rakennustyöhön, sosialistisen valtionsa hallitse
miseen.

Samoin sosialistisen yhteiskunnan kehittyminen kommunisti
seksi tapahtuu ristiriitojen voittamisen pohjalla, vanhan kuoleu
tumisen ja uuden syntymisen tietä. Tämän prosessin omalaatui
nen erikoisuus, erotukseksi kapitalismista sosialismiin siirtymi
sen kaudesta, on se, että siinä ei tapahdu enää luokkien välisti
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taistelua, ei tarvitse voittaa riistäjäluokkien jätteiden raivoisaa 
vastarintaa. Kommunismin rakentaminen tapahtuu Neuvosto
liitossa yhteiskunnan kaikkien kerrosten ennen tuntematto
man yhtenäisyyden oloissa. „Siksi on luonnollista”, puhui 
N. S. Hrustsev XXII edustajakokouksessa, „että kommunismia 
rakennetaan mitä demokraattisimmin menetelmin, siten, että 
yhteiskunnalliset suhteet täydellistyvät ja kehittyvät, vanhat 
elämänmuodot häviävät vähitellen ja uudet syntyvät, punoutuvat 
ja vaikuttavat toisiinsa.” 1

Eräät porvarilliset filosofit näkevät sosialistisen yhteiskun
nan ristiriitojen erikoislaadun tunnustamisessa — dialektiikan 
pettämistä. Niinpä nykyajan ranskalaiset filosofit Merleau- 
Ponty, Jean Hyppolite ja muut selittävät, että toisiaan vastaan 
taistelevien yhteiskunnallisten voimien, luokkien välinen anta
gonismi on hävittämätön, ikuinen ja että siinä muka on dialek
tiikan ydin. He tekevät tietyn historiallisen kauden ristiriidoista, 
antagonistisen yhteiskunnan ristiriidoista absoluutin jättäen 
huomiotta sen, että vastakohtien taistelun pohjalla tapahtuvan 
kehityksen yleisen lain vaikutuksen luonne muuttuu uusissa 
historiallisissa olosuhteissa. Tuollaista ..dialektiikkaa” ovat 
eräät uushegeliläiset nimittäneet ..traagiseksi”, koska siitä seu
raa luokkayhteentörmäysten, sotien jne. väistämättömyys ja 
ikuisuus. ,,Traaginen dialektiikka” on itse asiassa menetelmä, 
jolla yritetään todistaa kapitalismin ja sen antagonististen risti
riitojen pysyvä luonne. Mutta kommunismin voitto merkitsee 
noiden ristiriitojen täydellistä häviämistä.

Kommunistisen rakennustyön kokemus Neuvostoliitossa on 
tuonut esiin vanhalta, antagonistiselta yhteiskunnalta perinnöksi 
jääneiden ja vuosisatojen aikana päällekkäin kerrostuneiden 
ristiriitojen sellaisen ratkaisemismuodon kuin vastakohtaisuuden 
asteittainen muuttaminen eroksi ja sitten myös entisen vasta
kohtaisuuden kaikenlaisten jäänteiden hävittäminen. Sitä tietä 
on voitettu esimerkiksi entinen vastakohtaisuus kaupungin ja 
maaseudun sekä ruumiillisen työn ja henkisen työn välillä.

Ristiriitojen välinen ero ei ole vain siinä, että eri tyypin tai 
lajin ristiriidoilla on erilainen luonne ja siitä johtuen myös eri
laiset ratkaisutiet ja -tavat. Tärkeää on myös erottaa ristiriitojen

1 Tie kommunismiin, s. 199.
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mutkikkaassa punoutumassa perusristiriidat ja johdannaiset 
ristiriidat, pääristiriidat ja toisarvoiset ristiriidat. Jokaiseen 
yksinkertaiseen esineeseen, ja sitäkin suuremmalla syyllä mut- 
kikkaihin ilmiöihin ja prosesseihin sisältyy monia ristiriitoja, 
jotka ovat mitä erilaisimmissa ristiriitaisissa yhteyksissä ja suh
teissa toisiin ilmiöihin ja prosesseihin. Tästä syystä on hyvin 
tärkeää — ja tämä koskee erityisesti yhteiskuntaelämää, yhteis
kuntaluokkien ja puolueiden strategiaa ja  taistelutaktiikkaa — 
ettei sekoiteta toisiinsa perusristiriitoja ja johdannaisia ristirii
toja, pääristiriitoja ja toisarvoisia ristiriitoja, vaan nähdään 
niiden välinen ero, otetaan erikseen juuri ne ristiriidat, jotka 
kyseisellä historian hetkellä esittävät ratkaisevaa osaa, ja vas
taavasti järjestetään käytännöllinen toiminta.

Perusristiriita on sellainen, joka määrää tai sisältää itses
sään johdannaiset ristiriidat. Esimerkiksi kapitalistisen tuo
tantotavan perusristiriita on ristiriita tuotannon yhteiskunnalli
sen luonteen ja omistuksen yksityiskapitalistisen luonteen 
välillä. Se määrää kaikki muut ristiriidat, jotka ovat johdannai
sia perusristiriidasta. Niinpä porvarillisessa yhteiskunnassa 
ilmenevä ristiriita tuotannon kasvun ja laajojen väestöjoukkojen 
jälkeenjäävän ostokyvyn välillä on perusristiriidasta johtuva 
ristiriita, se esiintyy kapitalismin perusristiriidan ilmenemis
muotona.

Maailman nykyisen yhteiskuntakehityksen perusristiriita on 
ristiriita kahden yhteiskunta- ja talousjärjestelmän, sosialismin 
ja kapitalismin välillä. Tämän perusristiriidan ulkopuolella on 
mahdotonta käsittää nykyisen maailman kehityksen muita risti
riitoja, nykyajan monia kansainvälisiä ongelmia.

Pääristiriitojen ja toisarvoisten ristiriitojen toisistaan erot
taminen on tärkeää kehitysprosessin eri vaiheiden ja jaksojen 
oikealle luonnehtimiselle. Kehityksen muuttuvista objektiivisista 
tarpeista ja vaihtelevasta tilanteesta riippuen voi etualalle työn
tyä milloin tämä, milloin tuo ristiriita pääristiriitana. Se, 
mikä jossain oloissa esiintyy pääristiriitana, muuttuu toisissa 
oloissa toisarvoiseksi ja päinvastoin. Esimerkiksi neuvostovallan 
olemassaolon ensimmäisellä kaudella pääristiriita oli ristiriita 
maailman edistyksellisimmän valtiovallan ja takapajuisen tek- 
nillis-taloudellisen perustan, ensi sijassa raskaan teollisuu
den heikon kehityksen välillä. Kun tämä ristiriita saatiin
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ratkaistuksi, tuli seufaavalla kaudella pääristiriidaksi ristiriita 
edistyneen sosialistisen teollisuuden ja takapajuisen, moniksi 
miljooniksi pikkutalouksiksi pirstoutuneen maanviljelyn välillä. 
Tämäkin ristiriita ratkaistiin menestyksellisesti.

Nykyisissä kansainvälisissä oloissa saa uuden maailman
sodan estäminen ratkaisevan merkityksen. Eräs nykyajan pää- 
ristiriidoista on ristiriita uuden sodan sytyttämiseen pyrkivien 
taantumuksellisimpien imperialistipiirien ja sen ehkäisemistä 
itselleen elintärkeänä pitävän ihmiskunnan valtaenemmistön 
välillä. Sen vuoksi tärkeimpiä tehtäviä nykyajan kansainväli
sissä oloissa on kaikkien niiden voimien yhdistäminen, joiden 
etu vaatii taistelua pysyvän rauhan puolesta.

Pääristiriitojen ja toisarvoisten ristiriitojen huomioon otta
minen tekee kommunistisille puolueille mahdolliseksi määritellä 
työväenluokan tehtävät ja esittää oikeita taistelutunnuksia, jotka 
nostattavat joukkoja lopullista päämäärää lähemmäksi vievien, 
ajankohtaisten tehtävien ratkaisemiseen. Juuri tämän vuoksi 
Lenin nimitti dialektiikkaa marxilaisuuden sieluksi.

Lenin opetti, että todellinen dialektikko on vain se, joka 
pystyy jokaisessa kehitysvaiheessa erottamaan tehtävien yhtei
sestä joukosta vuorossa olevan, ratkaisevan renkaan, johon 
tarttumalla voidaan vetää muiden tehtävien koko ketju. Pää
ristiriitojen ja toisarvoisten ristiriitojen toisistaan erottaminen, 
taito nähdä uusien ristiriitojen karttumisprosessi, pääristiriitojen 
muuttuminen toisarvoisiksi ja päinvastoin suo mahdollisuuden 
tarttua ratkaisevaan renkaaseen kulloinkin vallitsevissa kon
kreettisissa olosuhteissa.

4. Sisältö ja muoto sekä niiden välisten ristiriitojen 
ilmaantuminen ja ratkaiseminen

Eräs vastakohtien taistelun kautta tapahtuvan kehityksen 
oleellisimpia ja yleisimpiä ilmauksia on esineiden sisällön ja 
muodon välisten ristiriitojen synty, kehitys ja niiden voittami
nen. Luetellessaan dialektiikan aineksia Lenin kirjoittaa »Filo
sofian vihkoissa”: »sisällön taistelu muotoa vastaan ja päinvas
toin. Muodon hylkääminen, sisällön muuttaminen” '. 1

1 B. H. JlenuH, 4>HJioco<t>CKHe TeTpaAH, crp. 193.
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Sisällön ja muodon kategorioilla, yleiskäsitteillä on tärkeä 
merkitys kehitysprosessien ymmärtämiselle. Jokaisella esineellä 
on oma sisältönsä ja oma muotonsa, jotka voidaan ymmärtää 
vain kiinteässä yhteydessä toisiinsa. Sisältö on esineen perusta, 
sen pääasiallinen puoli, joka ilmaisee sen olemuksen ja ilmenee 
sen kaikissa aineksissa. Esimerkiksi tuotantotavan sisältönä 
ovat sen tuotantovoimat, jotka määräävät tuotantosuhteet 
omana yhteiskunnallisena muotonaan. Kaunokirjallisen teoksen 
sisällön muodostavat sen ideat, jotka heijastavat jotakin todelli
suuden puolta, ihmisten elämää; tämä sisältö esiintyy kauttaal
taan koko teoksessa: sen aiheessa, juonessa, henkilöhahmoissa, 
kielessä jne.

Sisältöä ei ole ilman muotoa. Muoto oh sisällön olotapa, sen 
sisäinen järjestys, rakenne, joka tekee mahdolliseksi sisällön 
olemassaolon. Elimistöä ei voi olla olemassa tietyn muotoraken
teen ulkopuolella. Parhainkaan idea ei sinänsä vielä tuota taide
teosta, jos sitä ei ole ilmaistu taiteellisessa muodossa, taiteelli
sissa hahmoissa ja jos teos ei tuota esteettistä nautintoa. 
Tuotantovoimat eivät voi olla olemassa ilman tiettyjä tuotanto
suhteita, jotka ovat niiden kehitysmuoto.

Esineen sisäistä muotoa ei ole sekoitettava sen ulkoiseen muotoon. Runoel
malle tai romaanille on niiden kirjapainotaidollinen asu (kirjan koko, nahka- 
tai pahvikannet, pieni tai suuri kirjasinlaji jne.) ulkoinen muoto, jolla ei ole 
merkitystä kaunokirjallisen teoksen sisällölle. Mutta taiteelliset hahmot, kieli, 
aihe, rakenne jne. on se sisäinen muoto, joka ilmentää aatteellista sisältöä ja 
jota ei ole ilman sisältöä. Esineen muoto on siis sen olomuoto.

Samoin kuin muutkaan dialektiikan yleiskäsitteet eivät 
sisältö ja muoto ole mitään jähmettynyttä tai luutunutta. Ne voi
vat muuttua toisikseen. Niiden välillä ei ole ehdotonta rajaa; se 
mikä toisissa yhteyksissä ja suhteissa on sisältöä, tulee toisissa 
yhteyksissä ja suhteissa muodoksi. Esimerkiksi tuotantosuhteet 
ovat tuotantovoimiin nähden muotoa, mutta suhteessaan synnyt- 
tämäänsä poliittiseen päällysrakenteeseen, oikeuteen ja ideolo
gisiin muotoihin tuotantosuhteet esiintyvät näiden sisältönä. 
Taiteelliset hahmot, kieli ja runollinen poljento ovat kaunokirjal
lisen teoksen muotoa, mutta ne voivat olla tieteellisen tutkimuk
sen kohteena, sisältönä.

Muodon ja sisällön välillä vallitsevat monisäikeiset dialekti
set keskinäissuhteet. Kuten olemme nähneet, niiden välinen
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yhteys on ennen kaikkea siinä, että ne ovat ykseydessä: toista 
ei ole ilman toista, jokaisessa esineessä ja jokaisessa prosessissa 
on aina sisältö ja muoto. Mutta sisältö on tässä ykseydessä pää
asiallinen ja määräävä puoli. Sisältö määrää muodon, se syn
nyttää oman muotonsa, muoto riippuu sisällöstä. Muoto ei ole 
mielivaltainen, se on tietyn sisällön muoto. Ja vaikka itse sisältö 
lakkaa olemasta tiettynä sisältönä saamatta tiettyä muotoa, se 
on kuitenkin niiden välisen vuorovaikutuksen perusta. Se tärkeä 
osa, jota muoto esittää, määräytyy esineiden sisällön vaatimus
ten mukaisesti. Sisällöltään traagista ideaa ei esimerkiksi voida 
ilmaista huvinäytelmän muodossa eikä päinvastoin koomista 
ideaa tragedian muodossa. Kapitalismin talousjärjestelmä edel
lyttää vastaavaa päällysrakennelmaa, joka eroaa perinpohjin 
sosialistisen yhteiskunnan päällysrakennelmasta', sillä tämä on 
aivan toisenlaisen sisällön, sosialismin talousjärjestelmän 
muoto.

Sisällöstään riippuvaisena muoto ei ole passiivinen. Se vai
kuttaa aktiivisesti sisältöön, ja sen osuus kehityksessä on hyvin 
suuri. Muoto voi esittää kahdenlaista osaa: se voi edistää esi
neen kehitystä ja päinvastoin jarruttaa tätä kehitystä. Tämä voi 
näyttää oudolta. Jos. muoto on ykseydessä oman sisältönsä 
kanssa ja riippuu tästä sisällöstä ollen sen olotapa, niin kuinka 
se voi haitata sisältöä, estää sen kehitystä? Tuo vastaväite ei ole 
kuitenkaan kestävä, sillä se ottaa huomioon vain yhden puolen 
sisällön ja muodon keskinäissuhteesta, niiden ykseyden. Mutta 
todellisuudessa se ei ole kuollutta, vaan dialektista ykseyttä, ts. 
vastakohtien ykseyttä. Niin kiinteässä yhteydessä kuin esineiden 
sisältö ja muoto toisiinsa ovatkin, ne ovat olemukseltaan erilai
sia, edustavat esineiden eri puolia, Niiden välillä vallitsevasta 
erilaisuudesta johtuvat näiden kahden puolen erilaiset ominai
suudet ja tendenssit esineiden kehitysprosessissa. Esineiden 
muutos, kehitys alkaa aina niiden sisällön, niiden pääasiallisen 
puolen, esineiden perustan muuttumisesta. Sisältö on muotoon 
verraten liikkuvampi ja muuttuvampi aines. Muoto on pysy
vämpi, vähemmän liikkuva. Ollen sisällöstä riippuva, muoto 
muuttuu sisällön muuttumisen pohjalla, mutta sen suurempi 
kestävyys johtaa ristiriitaan. Samaan aikaan kuin sisältö kes
keytymättä muuttuu on muoto jonkin aikaa kokematta perinpoh
jaisia muutoksia. Muodon kestävyyttä ei ole käsitettävä niin, että
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se on aivan liikkumaton. Silloinkin kun se kokonaisuudessaan 
pysyy toistaiseksi samana, voivat sen jotkut ominaisuudet ja 
ainekset muuttua. Täten se on vain suhteellisesti kestävä verrat
tuna keskeytymättä muuttuvaan sisältöön. Tämän kehitysproses
sin sisällön ja muodon erilaisuuden ja erilaisten tendenssien 
huomioon ottaminen tekee mahdolliseksi ymmärtää sisällön ja 
muodon välisen dialektisen keskinäissuhteen sekä muodon esit
tämän kaksinaisen osan.

Esineiden ja ilmiöiden sisällön ja muodon vuorovaikutus kul
kee erilaisten vaiheiden kautta. Olisi erehdys luulla, että muodon 
suhteellinen kestävyys on aina ja kaikissa olosuhteissa vanhoil
lista. Prosessin alussa muoto vastaa sisältöään ja myötävaikut
taa sisällön kehitykseen. Kausina, jolloin muoto vastaa sisältöä, 
on sen nminaisluonne ja kestävyys kehitystä eteenpäin vievä 
voima. Jos muoto muuttuisi silmänräpäyksessä, ei se voisi täyt
tää tätä tehtävää. Esimerkiksi uudet tuotantosuhteet muotona, 
joka vastaa sisältöään, tuotantovoimia, pysyvät pitkän ajan 
kestävinä ja edistävät yhteiskunnan tuotantovoimien kehitystä. 
Mutta sitä mukaa kuin sisältö muuttuu, ilmaantuu sen ja muo
don välille ristiriita, joka kasvaa. Niin kauan kuin nämä muu
tokset ovat vähäisiä, myötävaikuttaa muoto edelleenkin esineen 
kehitykseen. Ristiriidan karttuminen johtaa siihen, että muoto 
lakkaa vastaamasta sisältöä ja muuttuu kehitystekijästä jatku
vaa kehitystä jarruttavaksi tekijäksi. Tässä kehitysvaiheessa 
muodon kestävyydestä tulee vanhoillinen aines.. Kuten Marx 
kirjoitti, tuotantosuhteet muuttuvat tietyssä vaiheessa tuötantö- 
voimien kehityksen muodosta niiden kahleiksi. Sama seikka voi
daan havaita muissakin esimerkeissä. Tunnettua on, että 
kommunistinen puolue tekee aika ajoin muutoksia sääntöihinsä, 
joissa sen toiminnan organisaatiomuodot on määritelty. Uusi 
sisältö, puolueen ratkaistavaksi nousevat uudet tehtävät joutu
vat ristiriitaan joidenkin vanhentuneiden organisaatiomuotojen 
kanssa, jotka toisissa olosuhteissa ovat esittäneet myönteistä 
osaa. Niinpä NKP:n XXII edustajakokous vahvisti puolueen 
uudet säännöt, jotka määrittelevät kommunistisen yhteiskunnan 
rakentamisen tehtäviä vastaavat puolueen järjestörakenteeri ja 
toimintamuodot.

Ristiriita uuden sisällön ja vanhan muodon välillä aiheuttaa 
niiden välillä taistelua, joka ori vastakohtien taistelun lain
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vaikutuksen tärkeimpiä ilmauksia luonnossa, yhteiskunnassa ja 
ajattelussa. Tämä taistelu ei lakkaa ennen kuin vanha muoto 
tulee korvatuksi uudella, muuttunutta sisältöä vastaavalla muo
dolla. Tällä taistelulla on usein hyvin sitkeä ja pitkällinen 
luonne. Kun muoto ei putoa automaattisesti pois uuden sisällön 
ilmaantuessa, vaan on suhteellisesti itsenäinen, joten vanha 
muoto voi vielä säilyä pitkähkön ajan muuttuneesta sisällöstä 
huolimatta, on sillä suuri jatkuvuuden voima ja se vastustaa 
muutosta. Esimerkiksi antagonistisessa yhteiskunnassa ovat 
aikansa eläneiden muotojen takana luokat, puolueet ja ryhmät, 
joiden etu vaatii näiden muotojen säilyttämistä ja jotka puolus
tavat niitä. Mutta niin kovaa kuin vanhan, aikansa eläneen muo
don vastarinta lieneekin, sen on sisällön kehittyessä välttämättä 
ja väistämättä luovutettava paikkansa uudelle muodolle. Siitä 
syystä on taistelu vanhan muodon ja uuden sisällön välillä 
kehityksen lähde. Se edistää vanhan vaihtumista uuteen sekä 
ikuista liikuntaa ja uudistumista. Muodon ja sisällön kehityk
sen dialektiikan merkityksen ilmaisi suuri venäläinen vallan
kumouksellinen demokraatti N. G. TSernysevski erittäin hyvin 
sanoessaan:

„Ikuinen muotojen vaihdos, tietyn sisällön tai pyrkimyksen 
synnyttämän muodon ikuinen hylkääminen saman pyrkimyksen 
voimistumisen ja saman sisällön korkeamman kehityksen seu
rauksena — ken on ymmärtänyt tämän suuren, ikuisen, kaik
kialla vaikuttavan lain, ken on oppinut soveltamaan sitä kaiken
laisiin ilmiöihin — oi, kuinka levollisesti hän ottaakaan vastaan 
mahdollisuudet, jotka toisia tyrmistyttävät... hän ei sureksi 
mitään mikä on aikansa elänyttä, vaan sanoo: 'tulkoon mikä on 
tullakseen, mutta loppujen lopuksi meidänkin kadullamme juh
litaan!' ” 1

Täernyäevski teki oikeita vallankumouksellisia johtopäätök
siä ilmiöiden sisällön ja muodon kehityksen dialektiikasta. 
Yhteiskuntaelämä raivaa vastustamattomassa etenemisessään 
tieltään kaikki aikansa eläneet ja esteiksi käyneet muodot, kor
vaten ne uusilla, edistyksellisemmillä.

Muodon ja sisällön vastaavuutta ei ole kuitenkaan ymmär
rettävä niin, että sisältö voi ehdottomasti ilmetä vain jossakin

1 H. r. "JepHbuueeauiä, HaöpaHHbie 4>HJioco<)>CKHe comuienHH, t. II, 1950, 
CTp. 492.

278.



yhdessä muodossa. Yhtä ja samaa sisältöä voivat vastata monet 
muodot. Tunnettua on, että porvariston diktatuuri esiintyy sekä 
parlamentaarisen tasavallan että perustuslaillisen monarkian ja 
fasistisen terroristisen diktatuurin muodossa. Taittuessaan kuin 
prismassa eri maiden konkreettisten historiallisten kehitysehto- 
jen läpi yksi ja sama sisältö saa erilaisia muotoja.

Jos ei ymmärretä sisällön ja muodon dialektiikkaa, johtaa se 
toisaalta sellaiseen vaaraan, että vanhaa muotoa pidetään abso
luuttisena, ehdottomana, ja se synnyttää pelkoa totunnaisten 
muotojen hylkäämistä kohtaan, vaikka ne jo jarruttavat kehi
tystä. Kommunistinen puolue noudattaa käytännöllisessä toimin
nassaan Leninin ohjetta, että kaikenlainen kehityksessä tapah
tuva murros »johtaa kiertämättä vanhan muodon ja uuden sisäl
lön väliseen epäsuhteeseen” '. Kommunistinen puolue vastustaa 
kaikenlaista kangistuneisuutta, pelkoa ja haluttomuutta vanhen
tuneiden muotojen muuttamiseen yhteiskunnan taloudellisessa, 
poliittisessa ja henkisessä elämässä, pyrkii sellaisiin muotoihin, 
jotka parhaiten jouduttavat etenemistä. Olisi toisaalta virhe 
suhtautua nihilistisesti kaikenlaiseen vanhaan muotoon vain 
sen perusteella, että se on vanha. Uusi sisältö ei vaadi aina uutta 
muotoa. Se voi käyttää vanhaakin muotoa soveltaen sen omiin 
tarpeisiinsa. Vanhojen muotojen joukossa on sellaisiakin, jotka 
muuttuneissakin oloissa voivat vielä palvella uutta sisältöä. 
Kommunistinen puolue ottaa tämän huomioon toiminnassaan. 
Niinpä se murskatessaan tilanherrojen ja porvariston vanhan 
valtiokoneiston säilytti monia muodoltaan vanhoja entisen jä r
jestelmän laitoksia — pankit, postin jne., valaen niihin uuden, 
sosialistisen sisällön.

Sisällön ja muodon keskinäissuhteiden väärä käsittäminen 
voi johtaa kokonaisuuden jommankumman puolen liialliseen 
paisuttamiseen, luonnottomaan korostamiseen. Niinpä sellaisen 
luonnottoman ilmiön kuin formalismin ydin on siinä, että muo
dosta tehdään absoluutti ja väheksytään asian olemusta, sen 
sisältöä.

Muodon osuuden liioitteleminen taiteessa johtaa formalismiin, taiteen 
suuren yhteiskunnallisen tarkoituksen vääristämiseen. Taiteellinen muoto ei 
ole itsetarkoitus. Sitäpaitsi se voi olla täydellinen vain sillä ehdolla, että se 
palvelee sisältöä ja ilmaisee tärkeitä yhteiskunnallisia aatteita.

1 V. I. Lenin, T eokset, 21. o sa, s. 427.
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Se, ettei oteta huomioon taiteellista muotoa, johtaa taiteen tehon ja sen 
yhteiskunnallisen merkityksen vähentymiseen. Eräät revislonlstishenkiset 
ainekset, jotka joissakin kansandemokratian maissa esiintyivät sosialistista 
realismia vastaan, julistivat, ettei muoto, vaan sisältö ratkaisee sen, onko 
taideteos realistinen. Tuollaisella sisällön ja muodon vastakkain asettamisella 
ja välinpitämättömällä suhtautumisella elämän kuvaamisen realistiseen .tai-; 
teelliseen muotoon ei ole mitään yhteistä marxilaisuuden kanssa. Normaalille 
ihmiselle, jolla on terve taidemaku, ovat vieraita sekä abstraktionismt että 
muut nykyajan porvarillisessa taiteessa esiintyvät konstailut juuri siitä syystä, 
että ne kieltävät todellisuuden kuvaamisen realistisen muodon. Ilman realis
tista taiteellista muotoa ei voi olla sisällöltään realistista taidettakaan.

Neuvostoliiton kommunistinen puolue antaa toiminnassaan 
erittäin suuren merkityksen organisaatiomuotojen, johtamis- 
muotojen ja -menetelmien oikea-aikaiselle muuttamiselle, niiden 
saattamiselle vastaamaan kommunistisen rakennustyön uusia 
tarpeita. Sitä todistavat puolueen toimeenpanemat muutokset 
teollisuuden ja maatalouden johtamismuodoissa ja -menetel
missä, Neuvostoliiton kansantalouden kehityksen suunnittelu
järjestelmän parantaminen, entistä laajempien mahdollisuuk
sien turvaaminen liittotasavalloille talous- ja kulttuurirakennus- 
työn kysymysten itsenäiseen ratkaisemiseen. Yhteiskuntaelämän 
muotojen ja tuotannon järjestelymuotojen kehittämisellä on 
mitä tärkein merkitys, sillä ilman sitä ei ole mahdollista 
sisällönkään menestyksellinen kehittäminen, ts. kommunisti
sen yhteiskunnan jatkuvan rakennustyön tehtävien ratkaise
minen.

Mitä erilaisimmilla käytännöllisen toiminnan aloilla on siis 
otettava huomioon sisällön ja muodon dialektiikka ja löydettävä 
niiden oikea keskinäissuhde.

Vastakohtien ykseyden ja taistelun lain tarkasteleminen 
selittää, miksi Lenin antoi sille niin suuren arvon marxilaisessa 
dialektiikassa määritellen opin ristiriidoista dialektiikan „yti- 
meksi”, »olemukseksi”. Ristiriidat, niiden ratkaiseminen on 
kehityksen todellinen liikkeellepaneva voima, joka on määrällis
ten muutosten laadullisiksi muuttumisen perusta, vanhasta 
uuteen tilaan tapahtuvien harppausten, kaiken olemassaolevan 
ikuisen, keskeytymättömän liikunnan perusta. Syyn ja seurauk
sen, mahdollisen ja todellisen, yksityisen ja yleisen, sisällön ja 
muodon, välttämättömyyden ja sattuman ym. kategorioiden
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keskinäisellä yhteydellä ja keskinäisellä vuorovaikutuksella on 
tuo sama perusta, sillä yksikään niistä ei voi olla ajateltavissa 
ilman vastakohtaansa, ilman muuttumista toisekseen. Juuri sen 
vuoksi todella tieteellisen ja vallankumouksellisen marxilaisen 
todellisuuteen suhtautumisen oleellisena ominaisuutena on se, 
että ristiriidat, niiden kehitystendenssit ja niiden ratkaisukeinot 
ja -tiet analysoidaan rohkeasti.



VIII  t a k a
KIELTÄMISEN KIELTÄMISEN LAKI

Määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumisen lain sekä 
vastakohtien ykseyden ja taistelun lain erittely osoittaa, että 
niiden vaikutuksen tuloksena tapahtuu toisten ilmiöiden ja esi
neiden toisiksi vaihtumisen loputon prosessi, vastakohtien muut
tuminen toisikseen. Onko tuossa loputtomassa toisen vaihtumi
sessa toiseen, uuden ja vanhan, syntyvän ja kuoleentuvan 
keskeytymättömässä taistelussa jonkinlaista objektiivista ten
denssiä, jonkinlaista suuntaa? Ja jos objektiivisia kehitys- 
tendenssejä on, niin millaisia ne ovat?

Tämänkin kysymyksen ympärillä on käyty ja käydään eri
laisten katsomusten ja teorioiden taistelua. Erittäin kärkevän 
luonteen on tämä taistelu saanut kysymyksen ollessa yhteiskun
nallisen kehityksen suunnasta. Kapitalismin kehityksen nousu
kaudella monet porvarillisen filosofian edustajat esittivät yhteis
kunnallisen edistyksen ajatusta. Filosofit uskoivat ihmiseen ja 
hänen kykyihinsä, oikeudenmukaisen ja järjellisen maailman 
luomisen mahdollisuuteen. Järjellisenä he tosin pitivät porva
rillista maailmaa, joka oli silloin tulossa feodaalisen itsevaltiu
den ja ihmisen oikeudettomuuden tilalle. Ne olivat kuitenkin 
edistyksellisiä vakaumuksia, joiden merkitystä ei ole väheksyt
tävä. Mutta jo tuolla kaudella ilmaantui pessimistisiä teorioita, 
jotka todistelivat edistyksen rajoittuneisuutta, ihmisen väistä
mätöntä rappeutumista. Porvarillisen filosofian myöhemmässä 
kehityksessä, varsinkin imperialismin kaudella ovat pessimismin 
ja epätoivon sävelet tulleet yhä kuuluvammiksi. Porvariston 
ideologit käsittävät aikansa eläneen kapitalismin väistämättö- 

;män tuhon kulttuurin ja ihmisyhteiskunnan romahdukseksi,
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..matkaksi yön partaalle”. Nietzschen ja Spenglerin tyyppiset 
filosofit esittävät teorioita, jotka ennustavat »Euroopan päivän
laskua”. Levitellään ideoita historian »ikuisesta pyörteestä” ja 
..ravunkulusta”, is. taantumisesta. Nuo pessimistiset katsomuk
set ulotetaan luontoonkin. Kirjassaan »Maailmoiden liikunta” on 
tunnettu englantilainen astrofyysikko Jeans ilmaissut tuon ma
sentuneisuuden mielialan seuraavasti: maailmankaikkeus »elää 
elämänsä ja kulkee tiensä syntymästä hautaan samoin kuin me 
kaikki, sillä tiede ei tunne muuta muutosta kuin siirtymisen van
huuteen eikä mitään muuta edistystä kuin liikunnan hautaa 
kohti”.

Marxilainen dialektiikka, joka tekee yleistäviä johtopäätöksiä 
luonnossa, yhteiskunnassa ja inhimillisessä ajattelussa tapahtu
vasta tosiasiallisesta liikunnasta ja koko tieteellisen tiedostuksen 
kulusta, kumoaa nuo epätieteelliset käsitykset kehityksen perus
suunnasta. Dialektinen materialismi vahvistaa, että etenevän 
kehityksen peruslinja yksinkertaisesta monimutkaiseen, alem
masta korkeampaan raivaa itselleen tien kaiken mutkikkaan ja 
usein sekavankin, sotkuiselta ja kaoottiselta näyttävän liikunnan 
läpi. Kehityksen tämä puoli, joka huomattavassa määrin seuraa 
jo edellä tarkastelluista dialektiikan laeista, saa syvimmän 
ilmauksensa kieltämisen kieltämisen laissa. Tämän lain paikka 
ja merkitys materialistisen dialektiikan lakien ja kategorioiden 
joukossa ilmenee siinä, että se antaa yleisimmässä muodossa 
käsityksen kehityksen luonteesta, tuo esiin kehityksen päävai
heiden sisäisen yhteyden, vuorojärjestyksen ja peräkkäisyyden, 
yhteyden, joka edellyttää liikunnan etenevää kulkua, kehityksen 
monimutkaista »spiraalimaista” muotoa. Mitä kieltämisen kiel
tämisen laki on?

1. Dialektisen kieltämisen olemus ja sen osuus 
kehitysprosessissa

Eritettäessä määrällisten muutosten laadullisiksi muuttumi
sen ja vastakohtien taistelun prosessia näimme, että kehitykseen 
sisältyy kieltäminen välttämättömänä ja lainmukaisena seik
kana. Laadullinen muutos merkitsee vanhan laadun kieltä
mistä. Ilman kieltämistä ei toisen muuttuminen toiseksi olisi
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mahdollista. Vastakohtien taistelu päättyy toisen vastakohdan 
voittoon toisesta, mikä niin ikään merkitsee toisen kieltämistä ja 
toisen myöntämistä. Kieltäminen ei siis ole kehitysprosessiin 
ulkoapäin tuotu sivullinen seikka; se on kehityksen oman ole- 
muksen lainmukaisesti edellyttämä. Kieltäminen on tulos 
ilmiöissä ja esineissä tapahtuvasta kehityksestä ykseyden kah
tiajakautumisen ja toisensa poissulkevien osien, tendenssien ja 
voimien ilmaantumisen kautta. Engels sanoo, että todellinen 
dialektinen kieltäminen on jakautumista vastakohtiin, niiden 
taistelua ja ratkaisu.

Ja todellakin, kuten edellisessä luvussa osoitettiin, olion, 
ilmiön sisäinen ristiriitaisuus merkitsee, että niissä on sellaisia 
puolia, tendenssejä, jotka johtavat niiden kieltämiseen. Esimer- 
kiksi proletariaatti ja sen taistelu on porvariston ja tämän puo- 
lustaman porvarillisen järjestelmän kieltämistä, ja nimenomaan 
sellaista kieltämistä, joka ei tule kapitalistiseen yhteiskuntaan 
ulkoapäin, vaan kuuluu sen olemukseen. Kieltäminen on kehi- 
tyksen immanentti, ts. sisäisesti välttämätön seikka. Vastakoh
tien taistelu kehkeytyy toisen puolen (kieltävän aineksen) tais
teluna sitä puolta vastaan, joka myöntää olemassaolevan ja puo
lustaa sitä. Mainitussa esimerkissä proletariaatti taistelee 
kapitalistista tuotantotapaa edustavaa porvaristoa vastaan. 
Vastakohtien taistelu päättyy toisen tuhoon ja toisen voittoon, ts, 
aikaisemmin olleen, mutta aikansa eläneen kieltämiseen. Kieltä
minen on siten kehityksen välttämätön, lainmukainen vaihe. 
Hegel oli täysin oikeassa nimittäessään »sisäistä kielteisyyttä” 
kehityksen liikkeellepanevaksi voimaksi. Materialistista dialek
tiikkaa luonnehtiessaan myös Marx tähdensi kieltämisen merki
tystä kehityksessä. »Pääomassa” hän kirjoitti materialistisesta 
dialektiikasta, että „se sisällyttää olevaisen myönteiseen 
käsittämiseen samalla myöskin käsityksen sen kieltämisestä, 
sen väistämättömästä häviöstä, käsittelee jokaista syntynyttä 
muotoa liikkeessäolevana, siis myös ohimenevänä, se ei anna 
minkään lannistaa itseään ja koko sen olemus on arvosteleva ja 
vallankumouksellinen" *.

Kieltäminen esittää tärkeätä osaa kaikissa luonnon, yhteis
kunnan ja ajattelun prosesseissa. Erilaisissa prosesseissa se 1

1 K. Marx, Pääoma, I osa, ss. 47—48.
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esiintyy eri tavoin. Uraanin radioaktiivinen muuttuminen radiu
miksi on erään kemiallisen alkuaineen ..kieltämistä”, toisen 
kemiallisen alkuaineen muodostumista siitä. Kun kukka kieltää 
nupun ja hedelmä kukan, ovat ne välttämättömiä vaiheita kas
vien elämässä. Yhteiskunnan historia ei ole ajateltavissa ilman 
että uusi sosiaalinen järjestys kieltää vanhan. Belinski sanoi 
sattuvasti, että ilman kieltämistä yhteiskunta muuttuisi rämetty- 
neeksi suoksi. Tieteen historia osoittaa, että tiedostuksenkin 
kulku on tapahtunut kestämättömiksi osoittautuneiden oletta
musten kieltämisen kautta, sellaisten teoriain ja väittämien kiel
tämisen kautta, jotka ovat joutuneet ristiriitaan uusien tosiasioi
den, kehittyvän käytännön kanssa.

Mutta ei riitä se, että kieltämisen merkitys kehityksessä 
tunnustetaan. On ymmärrettävä oikein kieltämisen olemus, sen 
dialektinen luonne. Vain sillä ehdolla selvenee kehityksen lain
mukainen peruslinja, sen tendenssi.

Edellä mainituista esimerkeistä on helppo huomata, että 
kieltämistä kehitykseen kuuluvana seikkana ei ole ymmärrettävä 
ehdottomaksi kieltämiseksi, ts. kieltämiseksi, joka ei sisällä 
mitään myönteistä. Jos asia olisi niin, ei kehitys kävisi mah
dolliseksi. Jos nupun kieltäminen kasvin kehitysjaksossa olisi 
pelkkää kieltämistä, ei nuppu muuttuisi kukaksi. Nuppu voidaan 
tietenkin repäistä irti ja polttaa; sekin on kieltämistä, mutta 
sellaista, joka tuhoaa eikä luo edellytyksiä kasvin normaalille 
kehitykselle. Sellainen kieltäminen ei ole kehityksen edellytys. 
Kun hitleriläiset hävittivät vuosisatojen aikana luotua kulttuuria, 
oli sekin kieltämistä, mutta sellaista, joka yritti syöstä ihmiskun
nan taaksepäin, keskiajan pimeyteen. Mutta kun proletariaatti 
hävittää kapitalistisen järjestelmän yhteiskunnallisen vallanku
mouksen tietä, niin sellainen kieltäminen saattaa voimaan uuden, 
verrattomasti elinkykyisemmän yhteiskuntajärjestelmän, joka 
luo kehitykselle rajattomat mahdollisuudet.

Kieltämisen kieltämisen dialektinen laki on kehityksen laki. 
Kun siis dialektiikka puhuu kieltämisestä, se ei tarkoita kaiken
laista kieltämistä, vaan ainoastaan sellaista, joka on kehityksen 
edellytyksenä, sen ehtona. Engels kirjoittaa: »Kieltäminen dia
lektiikassa ei ole samaa, kuin sanoa vain ’ei\ tai jonkin esineen 
julistaminen olemattomaksi, tai sen tuhoaminen jollain
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tavoin.” 1 Dialektisesti käsitetty kieltäminen on kuvaannollisesti 
sanoen sellainen „ei”, johon samalla sisältyy „on”, ts. kieltämi
sen ja myöntämisen ykseys.

Dialektisellä kieltämisen käsittämisellä ei ole mitään yhteistä 
skeptillisyyden ja nihilismin kanssa, jotka asettavat kaiken epäi
lyksen alaiseksi eivätkä näe mitään myönteistä siinä mikä on 
ollut ja on, vaan maalaavat kaiken synkin värein. Lenin nimitti 
sellaista kieltämistä »alastomaksi”, »jonninjoutavaksi” ja 
»skeptilliseksi”. Sellainen kieltäminen on subjektiivinen mieli
pide eikä objektiivisen kehityskulun heijastuma. Sellainen kiel
täminen, huomautti Lenin, ei ole »luonteenomaista eikä oleel
lista dialektiikassa, johon eittämättä sisältyy kieltämisen aines 
jopa sen erittäin tärkeänä osana, ei, vaan kieltäminen yhteyden 
aineksena, kehityksen aineksena, myönteisen säilyessä, ts. ilman 
minkäänlaista horjuntaa, ilman minkäänlaista eklektiikkaa” 2.

Maailman taide on kuvannut selväpiirteisissä hahmoissa kahta eriluon- 
toista kieltämisen lajia: kieltämistä hävityksenä, skeptillisyytenä ja kaiken 
ehdottomana epäilemisenä sekä kieltämistä edellytyksenä parempaan ja täy- 
detlisempään, edistyksen lähteenä. Mefistofeleen hahmo Goethen »Faustissa”, 
hänen järkeilynsä ja koko filosofiansa ovat esimerkkinä ..alastomasta” kieltä
misestä, kieltämisestä millä hinnalla tahansa.

Olen henki, joka kieltää ainal 
Ja syystä; näät, mifikään syntyköön, 
omansa on vain häviöön; 
siis paras syntymätt’ ois olla!
Niin synti, turma, kaikki, jolla 
nimenä paha pääll’ on maan, 
alaani kuuluu oikeaan.

Mefistofeles esittää monia oikeita arvostelevia ajatuksia vanhasta maail
masta. Hänelle ominaisella kieltämisen hengellä on myönteinenkin merkitys, 
sillä Mefistofeles pilkkaa purevasti kaikkea jäykistynyttä ja luutunutta. Mutta 
hän on täynnä epäuskoa paremman mahdollisuuteen. Myös Faust kieltää, 
mutta hän kieltää aikansa eläneen ja edistystä jarruttavan, hän uskoo ihmi
seen ja ihmisjärkeen, hän janoaa kiihkeästi täydellistä ja kaunista.

Ollessaan kehityksen ehtona kieltäminen on samalla 
ilmausta kehityksen keskeytymättömyydestä ja jatkuvuudesta, 
yhteydestä eri kehitysvaiheiden ja -ainesten välillä, kiellettävän 
ja kieltävän välillä. Tämä on kieltämisen tärkein puoli. Dialek- * *

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 148.
* B. M. JlemiH, <J>Hjioco(j>CKHe TetpaAH, crp. 197.
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tista kieltämistä ei ole ymmärrettävä kehityksen katkeamisena,, 
vanhan ja uuden välisen yhteyden kieltämisenä. Niiden välillä 
on yhteys jo siitä syystä, että uusi ei synny tyhjästä, vaan-, 
ainoastaan vanhasta. Yhteys on myös siinä, että uusi säilyttää< 
kaiken vanhaan sisältyneen myönteisen. Siis vanhaa, joka lii
kunnassaan synnyttää uutta, ei uusi siis heitä yksinkertaisesti 
syrjään, vaan »kirvoittaa” sen. Kirvoittamisen filosofinen käsite 
merkitsee samanaikaisesti s.ekä kieltämistä että säilyttämistär 
edellisen tilan kieltämistä ja kaiken edellisessä kehityksessä 
saavutetun myönteisen säilyttämistä uudessa.

Esimerkiksi ihminen ja inhimillinen tajunta ovat eittämättä 
sen tilan kieltämistä, joka on ominaista eläimelle ja  sen pelkäs
tään biologiselle mukautumiselle luontoon ja vaistomaiselle 
psyykkiselle toiminnalle. Siirtyminen eläinmaailmasta ihmisen 
maailmaan oli mitä suurin harppaus luonnon kehityksessä, 
mutta eläinmaailman kehitys oli ihmisen välttämätöntä esihis
toriaa. Ihmistajuntaan sisältyy muuttuneessa muodossa tulos 
kaikesta edeltäneestä eläinten psyykkisen toiminnan kehityk
sestä. Dialektinen »kirvoittamisen”, ts. kieltämisen ja säilyttä
misen prosessi esiintyy tiedostuksessakin. Kulkiessaan aistein 
havaittavasta abstraktiseen, yksityisestä yleiseen, tiedostus ei 
kadota uudella asteella aikaisemmin hankittua, vaan säilyttää 
sen itsessään, rikastuttaa sitä kohottaen sen korkeammalle 
asteelle. Yleisen tietämiseen sisältyy yksityisen tietäminen, 
mutta »kirvoitetussa” muodossa. Esimerkiksi »materian” käsit
teessä heijastuvat kaikki aineellisen maailman esineet, mutta ne 
heijastuvat »kirvoitetussa” muodossa, kaikkein yleisimmältä ja 
oleellisimmalta puoleltaan, objektiivisina realiteetteina.

Seuraava esimerkki osoittaa, kuinka tärkeää käytännölliselle 
toiminnalle on ottaa huomioon dialektinen kieltäminen kehityk
sessä ilmauksena jatkuvuudesta ja sisäisestä yhteydestä kiellet
tävän ja kieltävän välillä. Sosialistisiin uudistuksiin ryhtyvän 
yhteiskunnan tehtäväksi nousee uuden, sosialistisen kulttuurin 
rakentaminen. Olisi vaarallinen erehdys luulla, että uusi 
kulttuuri rakentuu kaiken edeltäneen kulttuurin pelkälle kieltä
miselle. Ja kuitenkin on henkilöitä, jotka puolustavat sellaista
kin katsomusta. Machilainen sosialidemokraatti V. Suljatikov 
väitti kirjassaan »Kapitalismin puolustelu länsieurooppalai
sessa filosofiassa”, että kaikki 17. ja 18. vuosisadan filosofit
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pyrkivät vain perustelemaan kapitalistisen järjestelmän oikeu
denmukaisuutta ja että heidän katsomuksissaan ei ole minkään
laisia objektiivisen totuuden aineksia. Siitä seuraa, ettei prole
tariaatilla ole mitään tekemistä tuon filosofian kanssa ja ettei 
vanhan ja marxilaisen filosofian välillä ole eikä voi olla mitään 
yhteyttä eikä perinnäisyyttä. Lenin ja toiset marxilaiset pilkka- 
sivat tuollaisia käsityksiä ja „§uljatikovilaisuudesta” alettiin 
puhua samassa mielessä kuin vulgääristä, anarkistisesta ja epä- 
dialektisesta vanhan ja uuden, kiellettävän ja kieltävän välisten 
suhteiden käsittämisestä. Neuvostovallan ensimmäisinä vuosina 
niin sanotun ..Proletkultin” 1 johtajat julistivat kaiken vanhan 
kulttuurin riistäjien kulttuuriksi ja väittivät, että proletaarinen 
kulttuuri on rakennettava täydellisesti irrallaan kaikesta edeltä
neen kulttuurin monivuosisataisesta kehityksestä. Nuo anarkisti
set katsomukset heijastuivat filosofiassa, kirjallisuudessa, mu
siikissa ja muilla tieteen ja taiteen aloilla. Vulgarisoijat julisti
vat menneisyyden suuret kirjailijat aateliston ja kauppiaiden 
itsekkäiksi ideologeiksi jne. näkemättä heidän taiteessaan yleis
inhimillisen sisällön aineksia. Korvatessaan noiden kirjailijain 
luovan työn marxilaisen luokkakantaisen erittelyn yksinkertais
tetulla sosiologisoinnilla he aiheuttivat vahinkoa pyrkiessään 
eristämään työväenluokan menneisyyden suuresta kulttuuri
perinnöstä.

Kommunistinen puolue torjui Leninin johdolla Proletkultin 
ideat. Marxilaisen dialektiikan metodia käyttäen Lenin toi esiin 
sosialistisen kulttuurin kehityksen lainmukaisuudet jä osoitti, 
että sosialistinen kulttuuri kieltää päättäväisesti vanhassa kult
tuurissa kaiken sen, mikä on ilmaissut riistäjille ominaista 
ohimenevää sisältöä, mutta että se on samalla kaiken edeltäneen 
kulttuurikehityksen jatkoa. Sosialistinen kulttuuri arvioi ja muo- 
vaa kriitillisesti uudelleen menneisyyden kulttuurin, säilyttäen 
kaiken arvokkaan ja edistyksellisen.

1 »Proletkult” — vuonna 1917 perustetun „Proletarskaja kultura” („ripo- 
/leTapcKaa KyjibTypa” — ..Proletaarinen kulttuuri”) kulttuuri- ja valistusjärjes
tön lyhennetty nimi. Lokakuun vallankumouksen jälkeen ..Proletkult” kuului 
valistusasiain kansankomissariaatin yhteyteen taiteen eri aloille suuntautuvan 
proletaarisen omatoimisuuden vapaaehtoisena järjestönä, jolla oli alaosastoja 
useissa kaupungeissa.

..Proletkultin” teoreetikot (A.. Bogdanov ja V. Pletnjov) levittivät marxi
laisuudelle vieraita käsityksiä kulttuurista ja taiteesta. ..Proletkult” lakkautti 
toimintansa v. 1923.— Suom.
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Marxilainen filosofia syntyi sitä edeltäneen filosofian kieltä
misenä, mutta voitettuaan kaiken virheellisen, mikä ei ollut 
kestänyt ajan koetusta, se säilytti kaiken edeltäneeseen filoso
fiaan sisältyneen totuudellisen.

Dialektisen kieltämisen olemuksen ymmärtäminen on tär
keätä jokapäiväisessä toiminnassakin. Arvostelu on ilmeistä 
kieltämistä. Mutta me tylsentäisimme ja heikentäisimme tätä 
asetta, jos käsittäisimme arvostelun ehdottomaksi vanhan kiel
tämiseksi. Arvostelu on aikansa eläneen, väärän ja rutiinimaisen 
kieltämistä ja samalla kaiken sen myönteisen ja arvokkaan 
lujittamista, mikä vanhassa on. Oikea arvostelu ei ainoastaan 
kiellä kelvotonta, vaan auttaa vapautumaan siitä, näyttää arvos
teltavalle tietä eteenpäin. Toisin sanoen kieltämisenä arvoste
lun tulee olla myös myöntämistä: myöntämistä ei vain myöntei
sen säilyttämisen mielessä, vaan myös epäkohtien voittamistapo- 
jen osoittamisen mielessä.

Materialistinen dialektiikka antaa ensiarvoisen merkityksen 
kieltämiselle, nähden siinä edellytyksen kehitykselle ja seikan, 
joka ilmaisee lainmukaista yhteyttä eri kehitysasteiden välillä. 
Tämä tekee mahdolliseksi ratkaista oikein kysymys kehityksen 
perussuunnasta luonnossa, yhteiskunnassa ja ajattelussa. Nyt 
ryhdymme tarkastelemaan tätä kysymystä.

2. Kehityksen etenevä luonne ja sen muodot

■ Jo kieltämisen esittämän osan erittely vie johtopäätökseen 
todellisuuden edistyksellisestä, etenevästä kehityksestä. Todel
lakin, kun dialektinen kieltäminen on sellaista luonteeltaan, ettei 
se yksinkertaisesti hävitä vanhaa, vaan kirvoittaa sen säilyttäen 
kaiken myönteisen, niin on selvää, että uusi aste tuo mukanaan 
huomattavasti suurempia kehitysmahdollisuuksia kuin edellinen. 
Etenevä kehitys on lainmukainen tulos siitä, että jokainen uusi 
kieltäminen sisällyttää itseensä aikaisemmin saavutetun ja tekee 
siitä perustan jatkuvalle liikunnalle. Tästä syystä ei uusi aste, 
ei mikään uusi kehitysjakso toista vanhaa, vaan muodostaa 
vanhan yläpuolelle kohoavan uuden kierroksen, joka käyttää 
edellisen kehityksen hankkimaa vanhaa ponnahduslautana ja t
kuvalle kehitykselle.

19 636 289



Niinpä kapitalistinen tuotantotapa aloitti kehityksensä feo
daaliselta järjestelmältä perimänsä teknillisen perustan käyttä
misestä. Tähän perustaan nojaten kapitalismi otti valtavan aske
len eteenpäin luoden teknillisesti korkeatasoisen koneellisen 
suurteollisuuden. Kapitalismin tilalle tulee sosialismi lainmukai
sesti ja välttämättömästi. Kieltäessään kapitalismin sosialismi 
nojaa jo korkeampaan teknilliseen perustaan kuin kapitalismi 
aikoinaan. Nyt ei kehityksen lähtökohtana ole enää käsityö- 
tuotanto, vaan koneellinen suurteollisuus. Säilyttämällä kapita
lismin teknilliset saavutukset on omia etuisuuksiaan hyväkseen 
käyttävällä sosialismilla mahdollisuus viedä tuotantoa vielä 
nopeammin eteenpäin. Kuvaannollisesti sanoen ihmiskunta ei 
ota menneisyydeltä tuhkaa, vaan tulen, joka ylläpitää elämää ja 
tekee mahdolliseksi nousta korkeammalle. Alkukantaisen ihmi
sen valmistamaan työkaluun sisältyi mahdollisuutena tuotanto
välineiden kehittäminen edelleen. Siitä voitiin kulkea ainoastaan 
eteenpäin. Nykyaikaisista koneista ei kuljeta eikä voida kulkea 
kivikauteen.

Kieltämisen dialektinen luonne ja sen kehityksessä esittämä 
tärkeä osa selittävät siis. meille etenevän, edistyksellisen lii
kunnan, alemmasta korkeampaan ja yksinkertaisesta mutkikkaa
seen johtavan kehityksen syyn.

Saatetaan kysyä: miksi tarkasteltavana olevaa lakia nimite
tään kieltämisen kieltämisen laiksi? Eikö olisi rajoituttava pelk
kään kieltämisen käsitteeseen? Emmekö me mutkista keinotekoi
sesti kehityksen kuvaa esittäessämme kaksinkertaisen kieltämi
sen, kieltämisen kieltämisen käsitteen? Näihin kysymyksiin on 
vastattava, että itse objektiivinen kehitys sisältää tämän kaksin
kertaisen kieltämisen, ja ..kieltämisen kieltämisen” käsite vain 
heijastaa meidän tahdostamme riippumatta tapahtuvia proses
seja.

Olemme jo nähneet, että se, mikä esiintyy kieltämisenä, muut
tuu itse vuorostaan ajan tullen, siitä tulee uusi laatu, ts. se kiel
letään. Ja tämä kieltämisten ketju on loputon. Mutta olisi vir
heellistä luulla, että tuo kehitys tapahtuu sileästi, ilman risti
riitoja. Todellisuudessa etenevä kehitys kieltämisen tietä 
tapahtuu ristiriitaisesti, ja  kieltämisen kieltämisen olemus, 
kaksinkertaisen kieltämisen välttämättömyys kussakin erilli
sessä kehitysjaksossa johtuukin juuri kehityksen ristirjitai-
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sesta luonteesta, vastakohtien ykseyden ja taistelun lain vaiku
tuksesta.

Jotta tämä kävisi selväksi, kuvitelkaamme kahden osapuolen 
kiistaa jostakin tieteellisestä kysymyksestä. Toinen puoli esittää 
jonkin väittämän (teesin). Toinen puoli esittää tuon väittämän 
kieltämisen (antiteesin). Molemmissa vastakkain törmäävissä 
mielipiteissä voi olla totuuden aineksia, mutta ne asetetaan 
yksipuolisesti vastakkain toisensa poissulkevina. Kiistelijäin 
välillä sukeutuu mielipiteiden taistelu, joka lopulta päättyy 
uuden väittämän ilmaantumiseen, joka kieltää kummankin edel
lisen, keskenään taistelleen katsomuksen. Mutta kieltäessään ne, 
tehdessään lopun kiistasta, vastakkaisten mielipiteiden taiste
lusta, se ei heitä pois niitä totuuden aineksia, jotka yksipuolisesti 
sisältyivät kumpaankin, vaan on tietty synteesi, joka käyttää 
hyväkseen kiistan myönteisiä kehitysmomentteja. Tällöin ei syn
teesiä ole käsitettävä mekaaniseksi yhdistelmäksi siitä, mikä 
aikaisemmin oli olemassa erillään, ei kahden vastakohdan 
ulkonaiseksi yhteensovittamiseksi, vaan aivan uudeksi kehitys
asteeksi. Tällä uudella asteella voitetaan vastakohtien taistelun 
ansiosta ne yksipuolisuudet, jotka olivat ominaisia kummallekin 
asteelle, ja saavutetaan korkeampi totuus, jossa säilyy kaikki 
aikaisemmin ollut myönteinen ja samalla katoaa se. mikä oli 
epätotuudenista ja ohimenevää. Juuri tämä uusi aste esiintyykin 
kieltämisen kieltämisenä. Kieltämisen kieltäminen on siis. lain
mukainen seuraus vastakohtien taistelun ratkeamisesta.

Mainitsimme esimerkkinä kiistan (taistelun kahden vastakkaisen mieli
piteen välillä), joka ratkeaa totuuden saavuttamiseen. Tieteen historia on 
täynnä tuollaisia esimerkkejä inhimillisen tiedon etenemisestä objektiivista 
totuutta kohti.

17. vuosisadalla oli vallalla teoria, joka väitti, että valo koostuu pienen
pienistä hiukkasista ja leviää hiukkasten liikunnan lakien mukaan. Samoihin 
aikoihin syntyi teoria, jonka mukaan valolla on aaltomainen luonne ja se 
leviää aaltolakien mukaan. 19. vuosisadalla sai tämä teoria loistavan vahvis
tuksensa Fresnelin ja Jungin teoksissa. Näytti siltä, että taistelussa kahden 
vastakkaisen katsomuksen välillä oli jälkimmäinen teoria päässyt voitolle. 
Mutta 20. vuosisadalla saatiin selville ja todistettiin valon kvanttiluonne, ja 
osoittautui, että diffraktio (valon taipuminen) ja interferenssi (aaltoliikkeiden 
yhteisvaikutus) ovat todisteena valon aaltomaisesta luonteesta, kun taas foto- 
sähköteho, valon kemialliset vaikutukset ja muut seikat osoittavat, että silli on 
samalla hiukkasominaisuuksia.
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Kieltämisen kieltämisenä on nykyajan valoteoria sisällyttänyt itseensä 
aikaisempien teoriain myönteiset ainekset ja tehnyt niistä synteesin, vapaut
taen ne yksipuolisuudesta. Mutta korkeampana asteena ja  tiettynä yhteen
vetona se ei olisi ollut mahdollinen ilman yhteyttä vanhoihin teorioihin, ilman 
niihin nojautumista ja niiden käyttämistä.

Kehitys tapahtuu kaikkialla niin, että tämän tai tuon kehitys
jakson korkeampi aste esiintyy kaiken edeltäneen liikunnan syn
teesinä. Se voidaan nähdä seuraavasta, yhteiskunnan historiasta 
otetusta esimerkistä. Ennen manufaktuuri- ja konetuotantoa 
erillinen työntekijä suoritti kaikki tai melkein kaikki vaiheet 
tuotteen valmistuksessa. Tuottaja esiintyi siinä tapauksessa 
universaalisena työntekijänä, joka suoritti tietyn tuotteen koko 
valmistusprosessin. Manufaktuurissa ja varsinkin koneteollisuu
dessa tuotantoprosessi pirstoutuu moniksi eri vaiheiksi, ja jokai
nen työmies suorittaa vain osan koko prosessista. Erilliseen työ
vaiheeseen kiinnitetty työmies ..kieltää” universaalisen työnteki
jän. Mutta sosialismin ja erikoisesti kommunismin oloissa 
ilmaantuu tuotannon automatisoinnin johdosta uusi työmiehen 
tyyppi, joka ei enää suorita erillisiä työvaiheita (sen tekevät 
koneistot hänen puolestaan), vaan ohjaa koko prosessia tai huo
mattavaa osaa siitä. Työmiehestä tulee uudelleen tietyssä mie
lessä monipuolisesti kehittynyt työntekijä, joka on omaksunut 
joukon vierekkäisiä ammatteja ja tuntee koko tuotantoprosessin 
ja tällöin hänen tietysti täytyy olla hyvä ammattimies jollakin 
määrätyllä alalla. Tämä uusi aste, joka on kieltämisen kieltä
mistä, esiintyy ..synteesinä” kaikesta aikaisemmasta kehityk
sestä, joka on voittanut yksipuolisuuden ja sisällyttänyt itseensä 
kahden ensimmäisen vaiheen arvokkaat puolet: vanhan työnteki
jän universaalisuuden ja uuden tuotannon korkean teknillisen 
tason.

Nämä esimerkit osoittavat, miksi tämän tai tuon konkreettisen 
prosessin kehitys ei pääty ensimmäisessä kieltämisessä, vaan 
vaatii vuorostaan tämän kieltämisen kieltämistä. Uuden kiel
tämä vanha ja vanhan kieltävä uusi ovat vastakohtia. Kummal
lekin vastakohdalle ovat ominaisia sekä sellaiset ainekset ja 
ominaisuudet, jotka eivät voi hävitä seuraavassa kehityksessä, 
että myös sellaiset, jotka katoavat ja tuhoutuvat. Nämä vasta
kohdat ovat ikään kuin yksipuolisuuksia, jotka katoavat myö
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hemmässä kehityksessä. Näin tapahtuukin kieltämisen kieltämi
sen vaiheessa.

Kehitys läpäisee siis ilmiön vakiintumisen (olemassaolon 
vakiintumisen) vaiheen, sitten sen kieltämisen vaiheen ja vih
doin kieltämisen kieltämisen vaiheen. Sen ansiosta, että tässä 
korkeimmassa vaiheessa tapahtuu kahdessa ensimmäisessä vai
heessa esiintyneen arvokkaan »synteesi”, sen omaksuminen ja 
muokkaaminen ja että noiden ensimmäisten vaiheiden aikansa 
eläneet ainekset katoavat ja tuhoutuvat, kulkee kehitys kokonai
suutena ottaen nousevaa linjaa, yksinkertaisesta monimutkai
seen, alemmasta korkeampaan. Siitä syystä on kieltämisen kiel
tämisen lailla tärkeä merkitys kehityksen perustendenssin selit
tämiselle.

Perustendenssi etenevään liikuntaan on helposti havaitta
vissa, jos luodaan pikainenkin silmäys luonnon, yhteiskunnan ja 
ajattelun kehitykseen. Siirtymisessä epäorgaanisesta materiasta 
orgaaniseen ilmeni tämän tendenssin vaikutus1 luonnossa. 
Samalla on kummallakin luonnon osalla omat kehitysvaiheensa, 
joista jokainen on edellistä mutkikkaampi ja korkeampi. Tämä 
näkyy erittäin selvänä orgaanisessa luonnossa. Yksinkertaisim
mista ja alimmista rakennusmuodoista yhä mutkikkaampiin ja 
korkeampiin muotoihin, yksisoluisista monisoluisiin elimistöihin, 
alimmista kasvi- ja eläinlajeista monimutkaisiin ja korkeam
piin — sellainen on orgaanisen materian kehitystie.

Yhteiskunnassa edustaa jokainen uusi yhteiskunta- ja talous- 
muodostuma korkeampaa kehitysastetta. Nousua alemmasta kor
keampaan suorittaa paitsi yhteiskuntajärjestys kokonaisuudes
saan myös. jokainen yhteiskunnan eri puoli: tekniikka, tuotanto, 
tiede, taide, ihmisten elinolot jne. Ensimmäisistä arastelevista 
ja monessa suhteessa vielä mielikuvituksellisista maailmaa kos
kevista käsityksistä nykyajan tieteen saavuttamille todella lois
taville huipuille — sellainen on tiedostuksen kehitystie.

Tarkastelemmepa mitä alaa tahansa, kaikkialla vaikuttaa 
yksi ja sama perustendenssi, kehitys nousevaa linjaa pitkin. 
Selvää on, että se on tulosta kehityksen objektiivisen dialektiikan 
vaikutuksesta.

Liikunnan eteneminen on mutkikas prosessi, jota ei saa käsit
tää yksinkertaistetusti. Luonnon tai yhteiskunnan etenevä kehi
tys planeetallamme toteutuu suuressa paljoudessa toisiinsa
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vaihtuvia muotoja ja ilmiöitä, joista kukin on loppuva ja ohi
menevä. Asia ei ole niin, että esimerkiksi yksi ja sama erillinen 
kasvi- tai eläinlaji kehittyisi kaiken aikaa nousevaa linjaa. 
Etenevästi kehittyy orgaaninen maailma kokonaisuudessaan, 
kun taas erilliset lajit ilmaantuvat ja katoavat, lajit muuttuvat 
toisiksi. Toisten orgaanisten muotojen kyky mukautua muuttu
viin olemassaolon ehtoihin esiintyy rinnan toisten muotojen 
mukautumiskyvyttömyyden ja siitä johtuvan tuhoutumisen 
kanssa. Yhteiskuntaelämässä toiset muodostumat ja yhteiskunta
järjestelmät vaihtuvat aikansa elettyään toisiin muodostumiin ja 
järjestelmiin. Dialektisen kieltämisen olemuksen vaikutuksesta 
vaihtuu eri esineiden nouseva kehitys lainmukaisesti niiden 
laskevaksi kehitykseksi, sillä ne valmistelevat kehityksellään 
oman kieltämisensä edellytyksiä. Toisen kasvulla, kehityk
sellä on vastakohtanaan toisen vanhentuminen, kuoleentu- 
minen.

Liikunnan yleisen tendenssin ollessa edistyksellistä voivat 
kehityslinjan jotkin osat suuntautua taaksepäin eikä eteenpäin, 
ilmaista liikunnan takaperoisuutta, taantumista. Esimerkiksi 
yhteiskunnassa eivät uudet, edistyneimmät voimat pääse heti 
voitolle. Ne kärsivät usein tappion vanhan voimien edessä, jotka 
ovat alussa vahvempia kuin vasta ilmaantunut, uusi. Siitä johtu
vat kehityksessä väistämättömät mutkittelut, väliaikaiset taka- 
askelet. Lenin toisti mielellään Täernyäevskin sanoja, että histo
ria ei ole leveän, tasaisen ja suoran Nevskin prospektin jalka
käytävä. Yhteiskunnassa käydään taistelua vastakkaisten 
luokkien ja puolueiden välillä, ja tämän taistelun lopputulos'riip
puu voimasuhteesta. Niinpä vuoden 1905 Venäjän vallankumouk
sessa ei voimasuhde muodostunut työläisten ja talonpoikien 
eduksi, ja he kärsivät tappion. Mutta jokainen sellainen mutka 
kehityskulussa on luonteeltaan väliaikainen, suhteellinen, sillä 
edistykselliset voimat karaistuvat tappioista, vahvistuvat ja saa
vat uusissa taisteluvaiheissa väistämättä yliotteen ja perivät 
voiton. Nousevan kehityksen peruslinja, joka on merkitykseltään 
vakinainen ja ehdoton eikä väliaikainen'tai suhteellinen, raivaa 
itselleen tien kaikkien vanhan ja uuden välisen taistelun mutkik
kaiden vaiheiden läpi, kaikkien käänteiden ja taitekohtien kautta. 
Kärsittyään tappion vuonna 1905 Venäjän työväenluokka ja 
talonpoikaisto saivat voiton vuonna 1917.
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Antagonistisen yhteiskunnan oloissa vaatii jokainen edistys
askel ihmisuhreja. Riistäjäluokat eivät käytä teknillistä edistystä 
työn helpottamiseen, vaan työtätekevien sortamiseen. Sellaista 
suurta tieteen saavutusta kuin atomienergian löytöä ne eivät 
käytä niinkään paljon rauhanomaisiin tarkoituksiin kuin sodan 
valmisteluun. Porvarilliset filosofit ja sosiologit, jotka näkevät 
kehityksen tällaisen ristiriitaisen luonteen, kieltävät edistyksen.

Mainittakoon eräs sellaisista edistystä koskevista lausunnoista. »Huoli
matta siitä”, kirjoittaa Chicagon yliopiston professori Anatol Rapoport, »että 
teknologinen edistys on todistettavissa oleva tosiasia (kilowattimäärä$sä hen
keä kohden), huolimatta siitä, että järjestetty lääketieteellinen tutkimus voittaa 
monia kliinisiä tauteja... huolimatta luku- ja  kirjoitustaidon leviämisestä... 
olemmeko saavuttaneet mitään? Ja jos olemme, niin missä suhteessa? On 
luonnollista, että epäillään äänenylitystutkimusten arvoa, kun ne johtavat 
atomipommilla varustettujen rakettien valmistamiseen. On syytä epäillä suun
nattoman painotuotemäärän arvoa, kun 85% Amerikan nuorisosta ei lue muuta 
kuin sarjakuvia... Lyhyesti sanoen, kun on aivan ilmeistä, että teknologisen 
prosessin aiheuttamat suuret muutokset eivät ole poistettavissa, nousee vaka
vana esiin kysymys, ovatko ne toivottavia.” 1

Tuollaiset käsitykset edistyksestä perustuvat siihen, ettei 
ymmärretä, että eteenpäinmeno vihollisuussuhteessa oleviin 
luokkiin jakautuneessa yhteiskunnassa ei voi toteutua toisin, 
ilman mainitunlaisia ristiriitoja. Ristiriitojen olemassaolo ei voi 
merkitä edistyksen, eteenpäinmenon kumoamista. On otettava 
huomioon edistyksen koko monisäikeisyys ja taisteltava taantu
muksellisia voimia vastaan.

Vastustaessaan dialektiikan väittämää kehityksen etenevästä 
luonteesta porvarilliset filosofit esittävät sellaisenkin perustelun, 
että planeettamme ei tule ikuisesti ylläpitämään elämää ja että 
kehitys sillä ei voi olla loputon. Mutta tuo kummallinen perus
telu ampuu ohi maalin. Kuten kaikki erilliset materian olomuo
dot, ovat planeetatkin, joilla ovat ilmaantuneet suotuisat olosuh
teet materian erilaistumiselle ja elollisten olentojen ilmaantu
miselle aina ajatuskykyistä ihmistä myöten, monien biljoonien 
vuosien ja äärettömän maailmankaikkeuden mittasuhteissa ohi
meneviä. Mutta vaikka planeetat ovatkin loppuvia ja eräät 
tuhoutuvatkin kaikkine niillä kehittyneiden aineellisten muotojen.

1 Anatol Rapoport, How relative are values? Aikakauslehti »E.T.C.”, 1951, 
voi. V ili, Ml 3, Chicago, p. 182.
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rikkauksineen, niin tuhoutumattomina pysyvät materia ja sen 
liikunnan lait ja  niin ollen myöskin materian erilaistumiskyky, 
sen kyky uusintaa jossakin muualla, toisella planeetalla koko 
muotojensa moninaisuus, elämän korkeimpia ilmauksia myöten. 
Materia, sanoi Engels, pysyy kaikissa muutoksissaan ikuisesti 
omana itsenään, ja tästä syystä „se saman rautaisen välttämät
tömyyden pakosta, mikä saa sen tuhoamaan maapallolla täydel- 
lisimmän hedelmänsä — ajattelevan hengen, on synnyttävä sen 
jälleen jossakin toisessa paikassa ja toiseen aikaan.” 1

Tarkastelemme nyt kysymystä etenevän kehityksen muo
doista. Liikunta alemmasta korkeampaan, yksinkertaisesta moni
mutkaiseen voidaan kuvaannollisesti esittää spiraalin eikä 
suoran viivan tai ympyrän muodossa. »Kieltämisen kieltämisen” 
käsite kuvastaa tuota kehityksen spiraalimuotoa. Kuten moni
lukuiset luonnon, yhteiskunnan ja ajattelun historiasta otetut 
tosiasiat osoittavat, kehitykseen sisältyy tavallisesti tietynlainen 
paluu korkeimmassa vaiheessa lähtökohtaan, mutta uudella, kor
keammalla perustalla. Se onkin spiraalia muistuttava kehitys- 
muoto: spiraalin jokaisen kierroksen eli renkaan loppupää liittyy 
alkuun, mutta ei enää vanhan, vaan uuden kierroksen eli ren
kaan puitteissa, joka sijaitsee vanhan yläpuolella. Kehityksen 
korkein vaihe, joka esiintyy kieltämisen kieltämisenä, vie pää
tökseen tietyn suuren tai pienen kehitysjakson, ja monissa 
tapauksissa osoittautuu, että kehityksen korkein kohta on ikään 
kuin paluuta kehityksen lähtökohtaan, mutta korkeammalla 
pohjalla.

Selitämme tämän esimerkein. Marx osoittaa »Pääomassa”, 
että kapitalistinen omistusmuoto syntyi niiden laajojen pien- 
omistajakerrosten pakkoluovuttamisen tuloksena, jotka olivat 
hankkineet toimeentulonsa omistuksessaan olleiden tuotantoväli
neiden avulla. Kapitalistinen suuromistus oli pienomistuksen 
kieltämistä. Mutta korkeampi, sosialistinen omistusmuoto vuo
rostaan kieltää kapitalismin. »Pakkoluovuttajat pakkoluovute- 
taan.” Se on kieltämisen kieltämistä. Kehitys ikään kuin palaa 
lähtökohtaansa, mutta nyt jo korkeammalla perustalla. Välittö
mistä tuottajista, työtätekevistä tulee uudelleen tuotantovälinei
den omistajia, mutta ei enää yksityisen, vaan yhteisomistuksen

1 K- Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 68.
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muodossa. Kieltämisen kieltäminen ei siis yksinkertaisesti toista 
lähtökohtaa, vaan sisällyttää itseensä, »syntetisoi” kaikki aikai
sempien kehitysvaiheiden saavutukset, uusintaen jakson kor
keimmassa vaiheessa eräät alkuvaiheen piirteet.

Etenevän kehityksen spiraalimainen muoto ilmenee myös 
ajattelun historiassa. Antiikin filosofia alkoi vaistonvaraisen 
dialektiikan sävyttämästä materialismista. Myöhemmin, erittäin
kin 17. ja 18. vuosisadalla tuli vallitsevaksi metafyysillinen 
ajattelumetodi. Metafyysillinen materialismi oli antiikin mate
rialistien dialektisen luontoon suhtautumisen kieltämistä. 
19. vuosisadan keskivaiheilla syntyi dialektinen materialismi, 
joka oli kieltämisen kieltämistä. Se ikään kuin täydellisti 
filosofian monivuosisataisen kehitysketjun samassa kohdassa, 
josta se oli alkanut, mutta verrattomasti korkeammalla perus
talla.

Sama kehitysmuoto havaitaan usein luonnossa, erityisesti 
orgaanisessa. Esimerkiksi siemenestä kasvaa kasvi, joka sitten 
tuottaa uudelleen siemenen. Ja tämä taas tuottaa uudessa elä
mänjaksossa uuden kasvin, joka ei ole pelkkä toisto edellisistä, 
vaan sisältää muutoksia, jotka on hankittu kasvin mukautuessa 
muuttuvaan ympäristöön.

Lukuisat tosiasiat mitä erilaisimmilta luonnon, yhteiskunnan 
ja ajattelun aloilta osoittavat, että kehitys korkeimmassa vai
heessa sisältää tietynlaisen paluun lähtökohtaan, mutta nyt jo 
uudella, korkeammalla perustalla. Nämä tosiasiat osoittavat, että 
sellainen kehitysmuoto ei ole satunnainen, vaan liittyy kiinteästi 
sen prosessin olemukseen, jota me nimitämmekin kieltämisen 
kieltämiseksi. Kun näet toinen kieltäminen »kirvoittaa”, kieltää 
ensimmäisen, niin siten palautuvat lainmukaisesti jotkut lähtö
kohtana olleen tilan piirteet, ominaisuudet, jotka ensimmäinen 
kieltäminen oli aikoinaan kieltänyt.

Toisin sanoen kaksinkertainen kieltäminen antaa tulokseksi 
myöntämisen, ts. se uusintaa kehityksen lähtökohdan eräät piir
teet uudella, korkeammalla perustalla. On vielä kerran korostet
tava, että paluuta vanhaan ei ole ymmärrettävä aikaisemmin 
olleen kirjaimelliseksi uusintamiseksi, vaan ainoastaan vanhan 
joidenkin ominaisuuksien ja puolien toistumiseksi. Se on Lempin 
sanoja käyttäen »paluuta ikään kuin vanhaan”, ts. sellaista 
»paluuta”, joka ei toteuta liikuntaa taaksepäin, aikansa
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eläneisiin ja jo ohitettuihin vaiheisiin, vaan uusiin, korkeampiin 
muotoihin, jotka kiteyttävät itseensä kaiken aikaisemmin olleen 
arvokkaan ja myönteisen.

Olisi kuitenkin väärin pitää »kolminaisuutta" jonkinlaisena 
apriorisena^ ennakolta omaksuttuna kaavana, jota olisi pyrittävä 
soveltamaan väkisin kaikkiin prosesseihin. Jonkin esineen kehi
tys ei välttämättä tapahdu kolmessa vaiheessa, siinä saattaa olla 
ja usein onkin enemmän tai vähemmänkin vaiheita. Joissakin 
prosesseissa havaitaan selvästi paluu lähtömuotoon uudella, 
korkeammalla perustalla, toisissa se tapahtuu vähemmän sel
västi, vain osittain.

Kieltämisen kieltämisen laki, kuten jokainen muukin dialek
tiikan laki osoittaa vain kehityksen yleisimmän suunnan ja ten
denssin. Samoin kuin jokainen muukin laki se muovautuu, muut
taa muotoaan toteutuessaan riippuen esineen luonteesta ja niistä 
olosuhteista, joissa esineen kehitys tapahtuu. Engels varoitti 
vartavasten, että kieltämisen muoto riippuu kunkin yksityisen 
tapauksen erikoisesta luonteesta.1

Engels ja Lenin pilkkasivat niitä, jotka syyttivät marxilai
suutta siitä, että se muka yrittää kieltämisen kieltämisen ja 
»triadien” 1 2 avulla todistaa kapitalismin tuhon ja sosialismin 
voiton väistämättömyyden. Marx tutki valtavan määrän tosi
asioita, selvitti kapitalismin kehityslait ja vasta objektiivisten 
prosessien perusteella teki johtopäätöksen kapitalismin tuhon ja 
sosialismin voiton väistämättömyydestä. Dialektiikka, kieltämi
sen kieltämisen laki siihen luettuna, oli vain näiden tosiasioiden 
tutkimusmetodi.

Yleisten dialektisten kehityslakien ja dialektiikan kategorioi
den tuntemus aseistaa meidät tieteellisellä metodilla, edellytyk
sellä suhtautua oikein todellisuuteen sitä tutkittaessa samoin 
kuin käytännöllisessä toiminnassakin. Tuntiessamme dialektii
kan lait ja kategoriat ja niitä ohjeena pitäen meidän tulee löytää, 
tavoittaa ja todeta ne erikoiset muodot, joissa yleisten lakien 
vaikutus ilmenee kussakin eri ilmiössä, prosessissa, tapailtu-

1 Ks. F. Engels, Anti-Duhring, s. 148.
2 „Triadi” on kehitystä seuraavanlaisen kaavan mukaan: teesi— anti

teesi— synteesi. Hegelin filosofiassa ..triadi” ajattelun kehityksen muotona on 
usein keinotekoinen kaava, jonka hyväksi uhrataan olemisen reaalinen kehitys
prosessi. Dialektisen materialismin perustanlaskijat arvostelivat Hegelin 
..triadia”.
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massa ja erilaisissa historiallisissa olosuhteissa sekä erilaisten 
käytännöllisten tehtävien ratkaisemisessa.

Siinä on dialektisen ajattelutavan pääasiallinen merkitys, ja 
se tekee Leninin sanoja käyttääksemme mahdolliseksi pitää 
,,yhteyttä aikakauden määrättyihin käytännöllisiin tehtäviin, 
jotka voivat muuttua historian jokaisessa uudessa käänteessä” '.

Kieltämisen kieltämisen lailla on omalaatuiset ilmenemis
muotonsa sosialistisen yhteiskunnan oloissa. Tällöin sen vaiku
tuksen pääasiallinen erikoisuus on siinä, että kieltämisprosessi 
menettää sen hävittävän luonteen, joka sille on ominaista anta
gonistisessa yhteiskunnassa, missä aikansa eläneen vanhan jä r
jestelmän voimat tarrautuvat kaikkiin mahdollisiin keinoihin 
säilyttääkseen tuon järjestelmän. Voidaan sanoa, että dialektisen 
kieltämisen luova, rakentava, myönteinen luonne saa sosialisti
sessa yhteiskunnassa selvimmän ja täydellisimmän ilmauksensa. 
Näissä uusissa olosuhteissa, riistäjäluokkien tultua poistetuiksi 
yhteiskunta tietoisesti toteuttaa ajankohtaisiksi tulleita ja his
toriallisesti välttämättömiä ..kieltämisiä”, jotka tekevät mahdolli
seksi korvata vanhentuneet kehitysmuodot uusilla ilman suuria 
menetyksiä. Sosialistinen yhteiskunta kehittyy suunnitelman- 
mukaisesti, pitäen ohjeenaan yhteiskunnallisten lakien tunte
musta; se toteuttaa sellaiset kieltämiset sallimatta aikansa elä
neiden muotojen jarruttaa liikuntaa. Sosialistisen yhteiskunnan 
johtava voima, kommunistinen puolue, yhdistää tietoisesti ja  vii
saasti jokaisessa kehitysvaiheessa toisiinsa uudet muodot ja 
kaiken edellisissä vaiheissa olleen arvokkaan.

Tietäen, että kehitys on prosessi, jossa kieltämisen aines 
näyttelee tärkeätä osaa, kommunistinen puolue vaalii huolelli
sesti uuden ituja, jotka syntyvät jo vanhan uumenissa ja joille 
kuuluu tulevaisuus. Porvarillisessa yhteiskunnassa päinvastoin 
hallitseva luokka talloo uuden yhteiskuntajärjestelmän ainekset, 
idut, asettaa niiden eteen esteitä ja vain porvariston diktatuurin 
hävittäminen avaa lavean tien niiden kehitykselle.

Uudessa ohjelmassa puolue tarkastelee tietoisesti sosialis
mista kommunismiin siirtymistä tuotantovoimien korkeimman 
kehityksen pohjalla tapahtuvana useiden kiertämättömästi van
henevien ja kuolevien muotojen ja periaatteiden dialektisen 1

1 V. I. Lenin, Teokset, 17. osa, s. 22.
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kieltämisen prosessina. Tällaisen kieltämisen alaisiksi joutuvat 
lainmukaisesti tulevaisuudessa, kommunismin voitettua täydelli
sesti, sosialistinen työn mukaan tapahtuvan jaon periaate, val
tiolliset hallintomuodot jne. Mutta tämän kieltämisprosessin 
erikoisuus, on siinä, ettei kehitys tapahdu sosialististen elämän
muotojen murtamisen tietä, vaan niiden maksimaalisen sovelta
misen ja täydellistämisen tietä, minkä tuloksena vanhan »kieltä- 
minen” toteutetaan sitä mukaa kuin uusiin, kommunistisiin 
elämänmuotoihin siirtymisen edellytykset ja ehdot kypsyvät, siis 
johdonmukaisesti aste asteelta.

Itse kommunistinen yhteiskunta esiintyy ihmiskunnan koko 
edelläkäyneen yleismaailmallisen kehityksen korkeimpana 
asteena, joka syntetisoi, yhteyttää kaiken sen suuren ja arvok
kaan, minkä kansat ovat menneinä aikakausina luoneet. 
Kommunistinen yhteiskunta, jota neuvostokansa luo, on kor
keimman aineellisen ja intellektuaalisen kehityksen yhteiskunta, 
aineellisten ja kulttuurihyödykkeiden runsauden yhteiskunta, 
ihmisen kaikkien kykyjen ja luonnonlahjojen harmoonisen kehit
tymisen yhteiskunta.

Kieltämisen kieltämisen laki on siis laki, jonka vaikutuksesta 
määräytyy yhteys, jatkuvuus kiellettävän ja kieltävän välillä, 
minkä johdosta dialektinen kieltäminen ei esiinny kaikkea aikai
sempaa kehitystä hylkäävänä paljaana, joutavana kieltämisenä, 
vaan kehityksen ehtona, joka pidättää ja säilyttää itsessään 
kaiken mitä edellisissä vaiheissa on ollut myönteistä, joka tois
taa korkeammalla pohjalla eräitä lähtövaiheiden piirteitä ja jolla 
kokonaisuutena on etenevä, edistyksellinen luonne.

Samoin kuin jo edellä tarkastellut dialektiikan lait on myös 
kieltämisen kieltämisen laki tärkeimpiä niin olemisen kuin 
itsensä tiedostusprosessinkin lakeja. Pääasia tässä on se, että 
tiedostuksen liikunnassa, sen logiikassa ilmenee erittäin voimak
kaana dialektisen kieltämisen aines myönteisen säilyttävänä 
kieltämisenä, inhimillisen tietämyksen etenevän kehityksen 
ehtona. Lenin esittää »Filosofian vihkoissa" hyväksyvässä mie
lessä otteen Hegelin »Logiikan tieteestä”, jossa on selvästi näy
tetty dialektisen kieltämisen merkitys tiedostamisprosessissa. 
Jokainen uusi askel tiedostuksessa, sanoi Hegel, liittyy aikaisem
piin vaiheisiin. »...Yleinen nostaa jokaisen seuraavan määrittelyn 
asteella koko edellisen sisältönsä korkeammalle eikä dialektisen
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etenemisensä (tiedostuksen.— Toim.) takia menetä mitään eikä 
jätä mitään jälkeensä, vaan vie kaiken hankitun mukanaan sekä 
rikastuu ja tiivistyy sisäisesti.” 1

Sellainen on sekä ajattelun historiallisen kehitysprosessin 
että yksilöllisen tiedostusprosessin laki. Juuri tämän lain vaiku
tuksesta tieteelliset totuudet rikastuvat, »tiivistyvät” yhä enem
män, ja tieto kulkee yhä syvempää totuuden käsittämistä kohti.

Tiedostusprosessi kuvaa erittäin selvästi myös sitä kieltämi
sen kieltämisen lain puolta, jonka mukaan kehitys tapahtuu 
kierrosten muodossa, jolloin jokaisen uuden kierroksen koho
kohdassa tapahtuu ikään kuin paluu alkuun, mutta korkeam
malla perustalla. Niinpä esimerkiksi esineiden tiedostaminen 
ihmisellä kulkee konkreettisesta aistitiedosta abstraktiseen ja 
palaa siitä uudelleen konkreettiseen, mutta tällöin jo syvällisem
min ymmärrettynä, mihin on päästy tieteellisen abstraktion 
prosessin avulla.

Vielä esimerkki. Käytäntö esiintyy teorian alkuna, sen lähtö
kohtana: teoria vastaa käytännön vaatimuksiin ja tarpeisiin. 
Mutta synnyttyään käytännön pohjalla teoria palaa uudelleen 
käytäntöön. Vain käytäntö voi todistaa teorian totuudellisuuden 
ja ainoastaan ihmisten käytännöllisessä toiminnassa toteutetaan 
teorian saavutukset. Tiedostamisen kehitys kulkee käytännöstä 
teoriaan ja teoriasta uudelleen käytäntöön, mutta joka nyt on jo 
rikastunut todellisuuden teoreettisella tuntemuksella. Erillisen 
kehitysjakson loppu, käytäntö, on samalla tiedostuksen uuden 
kehitysvaiheen alku. Uusi jakso muodostuu samoista renkaista, 
mutta se on jo uusi, korkeampi spiraalin kierre jne.

Näitä kysymyksiä tarkastellaan erityisesti seuraavassa 
luvussa, johon nyt siirrymme.

1 Lainattu kirjasta B. H. JleuuH, 4>HJioco<|>CKHe TeTpaAR, crp. 202.



I X  l a k u
TIEDOSTUSPROSESSIN DIALEKTIIKKA

Kuten jo edellisissä luvuissa osoitimme, dialektiikan lait ja 
kategoriat eivät ole vain olemisen, vaan myös ajattelun, tiedos
tamisen kehityslakeja. Objektiivinen tieteellinen tiedostuspro
sessi on yhtä dialektista kuin itse reaalinen todellisuuskin.

Tämä luku on omistettu tiedostusprosessin dialektiikan 
peruskysymyksille. Siinä tarkastellaan dialektiikan, logiikan ja 
tieto-opin keskinäissuhteita, aistimuksellisen ja järkiperäisen 
yhteyttä tiedostuksessa, abstraktioiden esittämää osaa, kysy
mystä totuudesta ja totuudellisuuden kriteeristä. Kaikki tämä 
täydentää ja syventää kehityksen dialektisen konseption sisältöä.

1. Dialektiikka tieto-oppina.
Dialektinen ja muodollinen logiikka

Tiedostus on todellisuuden heijastusta. Se on monimutkainen 
dialektinen prosessi, jossa järki tunkeutuu olioiden olemukseen. 
Tiedostus kulkee ristiriitojen ilmaantumisen ja ratkaisemisen 
kautta ja sillä on aktiivinen, luova luonne: tuomalla esiin objek
tiivisen maailman lainmukaisuudet se osoittaa tiet maailman 
uudistamiseen, muuttamiseen.

Materialistinen dialektiikka, joka on myös. tiedettä ajatte
lusta, tutkii kohdettaan historiallisesti, se selvittelee tiedostuksen 
syntyä ja kehitystä. Lenin kirjoitti: ..Tietoteoriassa, samoin kuin 
kaikilla muillakin tieteen aloilla, on ajateltava dialektisesti, so. 
ei ole edellytettävä tietoamme valmiiksi ja muuttumattomaksi, 
vaan on selvitettävä, millä tavalla tietämättömyydestä ilmaan
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tuu tieto, millä tavalla epätäydellinen ja epätäsmällinen tieto 
muuttuu täydellisemmäksi ja täsmällisemmäksi.” 1

Monet menneiden aikojen ajattelijat tutkivat tiedostusta ja  
sen muotoja niiden objektiivisen sisällön selvittämisestä riippu
matta; he arvelivat, ettei ajattelun laeilla ole mitään tekemistä 
itsensä olemisen lakien kanssa. Esimerkkinä voidaan mainita 
Kantin gnoseologia (tieto-oppi). Hän yritti eritellä ihmisen tie
dostusta ja sen muotoja ennen reaalista tiedostusprosessia ja 
siitä riippumatta. Kant piti tieto-opin perustehtävänä tiedostuk- 
sen. aprioristen (kokemusta edeltävien) ehtojen ja muotojen 
selvittämistä. Hän irrotti ajattelun muodot niiden objektiivisesta 
sisällöstä.

Todellisia tiedostamisen lakeja voidaan ymmärtää vain siinä 
tapauksessa, että eritellään tiedon objektiivista sisältöä. Heget 
piti ajattelun muotoja objektiiviseen maailmaan sidottuina elä
vän, reaalisen sisällön muotoina. Ja  se on oikein. Mutta Hegelin 
filosofiassa eivät ajattelun lait ja muodot kuvasta luonnon 
lakeja, vaan päinvastoin luonnon lait ovat himmeä jäljennös 
hengen kehityslaeista.

Marxilainen filosofia lähtee siitä, että niin sanottu subjektii
vinen dialektiikka (ajattelumme kehitys) on objektiivisen dialek
tiikan (aineellisen maailman ilmiöiden kehityksen) heijastusta. 
Engels kirjoitti: ..Ajattelun lait ja luonnon lait ovat keskenään 
välttämättä yhdenmukaisia, jos ne vain on oikein tiedostettu.” 2

Ajattelun lakien ja olemisen lakien yhtenäisyys ei merkitse, 
ettei niiden välillä ole mitään eroa. Ne ovat yhtenäisiä sisällöl
tään, mutta erilaisia olomuodoltaan: edelliset ovat olemassa 
objektiivisesti, mutta jälkimmäiset ihmisen tajunnassa ensin 
mainittujen heijastumana. Lenin kirjoittaa: ..Logiikan lait ovat 
objektiivisen heijastumia ihmisen subjektiivisessa tajunnassa.” 2 
Ja kun luonnon lait ja ajattelun lait ovat yhtenäisiä sisällöltään, 
niin dialektiikka syvällisenä ja kaikinpuolisena kehitysoppina 
sisällyttää itseensä tieto-opin (gnoseologian) ja  logiikan, jotka 
tutkivat ajattelun, tiedostuksen kehityslakeja.

Inhimillisellä tiedostuskyvyllä on historiallinen luonne ja se 
riippuu ihmisen ja hänen ajatteluelimensä, aivojen kehityksestä. * *

1 V, I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 93.
* F, Engels, Dialektik der Natur, S. 663.
8 B. H, Jlemn, 4>HJioco$cKHe TeTpaan, CTp. 158.
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Tiedostuskyvyn ilmaantumisessa ja kehityksessä erikoisesti 
inhimillisenä toimintana on yhteiskunta esittänyt ratkaisevaa 
osaa. Tiedostusprosessilla on yhteiskunnallis-historiallinen 
luonne ja se kehittyy yhteiskunnan kehitystä vastaavasti. Tiedos
tuksen lopullinen tarkoitus on yhteiskunnallisesti välttämättör 
mien käytännöllisten tarpeiden tyydyttäminen.

Materialistinen tieto-oppi ennen Marxia piti tiedostuksen 
subjektina ihmistä eristyneenä yksilönä. Se yritti selvittää 
erillisten ihmisten aistimusten ja ajattelun olemusta tarkastellen 
ihmisiä pelkästään luonnon olentoina, käsittämättä heidän 
yhteiskunnallista olemustaan. Todellisuudessa eivät tiedostusta 
suinkaan toteuta eristyneet yksilöt (sellaisia ihmisiä ei ole), 
vaan ihmiset yhteiskunnan jäseninä ja tyydyttääkseen tarpei
taan.

Dialektiikka tutkii tiedostuksen kehityslakeja tiedon koko 
historian yleistyksen pohjalla. Näiden lakien selvillesaamiseksi 
on eriteltävä filosofian historiaa, eri tieteiden historiaa, lapsen 
älyllisen kehityksen historiaa, inhimillisen ajattelun esihistoriaa 
(eläinten psyykkisen toiminnan kehitystä), kielen historiaa, 
psykologian ja korkeimman hermotoiminnan fysiologian tutki
mustuloksia. Jokainen näistä tieteellisen tiedon aloista luo valoa 
tiedostusprosessin tähän tai tuohon puoleen. Filosofian histo
ria ja eri tieteiden historia näyttävät inhimillisen tiedon kehitys
prosessin, sen etenemisen tietämättömyydestä tietoon ja epätäy
dellisestä tiedosta kaikinpuoliseen ja syvälliseen tietoon. Kor
keampien eläinten käyttäytymisen, lapsen älyllisen kehityksen ja 
kielen historian tutkiminen suo mahdollisuuden ymmärtää ihmi
sen tiedostuskykyjen (aistimellisen kokemuksen ja ajattelun) 
syntyä ja  kehitystä. Psykologia antaa aineistoa sen seikan 
ymmärtämiselle, miten aistimis-, havainto-, kuvittelu- ja ajatus
prosessi tapahtuu. Korkeimman hermotoiminnan fysiologia tutkii 
aistin- ja ajatteluelinten toimintaa, ts. selvittelee aistimusten ja 
ajattelun aineellista perustaa. Viime aikoina on syntynyt ja 
kehittynyt sellainen tieteen ala kuin kybernetiikka. Myös tämän 
tieteen tutkimuksilla on suuri merkitys tiedostuksen käsittämi
sessä todellisuuden heijastumana. Se tutkii toiselta puolelta 
ajattelua viestitoimintojen prosessina.

Mutta ei yksin dialektiikka tutki ajattelun lakeja ja muotoja. 
Sitä tekee myös muodollinen logiikka. Sen vuoksi nousee kysy-
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mys dialektiikan suhteesta muodolliseen logiikkaan, niiden eri
laisuudesta suhtautumisessa ajattelun tutkimiseen.

Muodollinen logiikka on tiede ajattelun muodoista, niistä 
säännöistä ja muodoista, joiden mukaan jokin arvostelma seu
raa toisista. Se tutkii ajattelun muotoja niiden rakenteen'puo
lelta, kuvailee todellisuuden tiedostamisessa käytettäviä yksin
kertaisimpia ajatusmenetelmiä, muotoilee säännöt arvostelman 
johtamiselle toisista. Muodollinen logiikka ratkaisee muun 
muassa seuraavanlaisia kysymyksiä: mistä osista päätelmä muo
dostuu, millä tavalla eri ajatukset liittyvät siinä toisiinsa, missä 
tapauksessa niistä seuraa oikea johtopäätös, missä ei jne. .Muo
dollisen logiikan tärkeimpiä osia on oppi todistuksesta, sen 
rakenteesta, lajeista ja siinä esiintyvistä mahdollisista erehdyk
sistä. Ajatusten oikean toisiinsa yhdistämisen taito harkinnassa 
on alkeellisen virheettömän ajattelun välttämätön ehto.

Muodollisen logiikan luonteenomainen erikoisuus on, että 
tutkiessaan ajattelun muotojen rakennetta se jättää huomiotta 
niiden synnyn ja kehityksen. Muodollinen logiikka ottaa arvos
telmat, käsitteet ja päätelmät muodostuneina ja kuvailee niitä 
muodon, rakenteen puolelta. Tässä se lähtee tietyistä laeista: 
identtisyyden laista, ristiriidan laista, kolmannen poissuljetun 
ja riittävän perusteen laista, joissa on muotoiltu ajatte
lun täsmällisyyden, johdonmukaisuuden ja todistettavuuden 
ehdot.

Identtisyyden laki sanoo, että saman ajatuksen täytyy tietyn 
mietteen puitteissa olla identtinen, yhtäpitävä itsensä kanssa. 
Ristiriidan laki kieltää loogiset ristiriidat ajattelussa: kaksi 
arvostelmaa, joista toisessa myönnetään jotakin esineestä, mutta 
toisessa se sama samasta esineestä samaan aikaan ja samassa 
suhteessa kielletään, eivät voi olla samalla kertaa tosia. Kolman
nen poissuljetun laki toteaa, että kaksi keskenään ristiriitaista 
arvostelmaa, joista toinen kieltää toisen, eivät voi olla saman
aikaisesti vääriä. Ja vihdoin riittävän perusteen laki väittää, että 
arvostelmaa voidaan pitää totena vain silloin, kun on esitetty 
riittävät perusteet sen totuudellisuudesta.

Kaikkia näitä muodollisen logiikan lakeja on noudatettava 
ajattelussa, olkoon ajattelun kohde mikä tahansa. Niiden rikko
minen johtaa virheisiin ja tekee ajattelumme epäloogiseksi, kes
tämättömäksi. Esimerkiksi ristiriidan lain rikkominen johtaa
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sekavuuteen, epäselvyyteen ja epäjohdonmukaisuuteen ajatte
lussa. Niinpä voimme tavata kaksi seuraavanlaista ristiriitaista 
väitettä: 1) »Mekanismi filosofiassa on edistyksellinen ilmiö” ja 
2) »Mekanismi filosofiassa ei ole edistyksellinen, vaan taantu
muksellinen ilmiö”. Kumpikin näistä vastakkaisista arvostel
mista on oikea, jos kysymys on mekanismin eri aikakausina 
esittämästä osasta. Mekanismilla oli 17. ja 18. vuosisadalla edis
tyksellinen merkitys, se oli edistysaskel teologiaan ja skolastiik- 
kaan verraten, mutta nykyoloissa se haittaa filosofian ja tieteen 
kehitystä, yrittää vetää niitä taaksepäin. Mutta loogisesti kat
soen eivät nämä arvostelmat ole yhteen sovitettavissa, jos kysy
mys on mekanismista samalla aikakaudella, ts. samoissa olosuh
teissa ja samassa suhteessa. Jos nykyajan mekanismista sen 
suhteessa dialektiseen materialismiin väitetään sen olevan sekä 
taantumuksellinen että edistyksellinen, niin sellainen väite on 
sekava ja loogisesti ristiriitainen, toinen ajatus: sotii siinä toista 
vastaan. Lenin kirjoitti, että loogista ristiriitaisuutta, »tietenkin 
ehdolla, että ajatellaan loogillisesti oikein,— ei saa olla enempää 
taloudellisessa kuin poliittisessakaan analyysissa” '.

Oikein ymmärretty looginen ristiriidan laki on täysin sovitet
tavissa yhteen sen kanssa, että myönnetään ristiriitojen ole
massaolo objektiivisessa maailmassa ja ajattelumme kehityk
sessä. Se on laki, joka koskee muodostuneiden ajatusten välistä 
yhteyttä ja sivuuttaa niiden synnyn, kehityksen. Tiedostuksen 
kehittyessä voi käsite muuttaa sisältöään, syventyä, kehittyä; se 
voi, kuten tuonnempana osoitetaan, joutua ristiriitaan itsensä 
kanssa.

Objektiivisen maailman ristiriitoja kuvastavia tiedostuksen 
ristiriitoja ja sen kuvastumisprosessin ristiriitaista luonnetta ei 
ole sekoitettava muodollis-loogisiin ristiriitoihin, jotka syntyvät 
tämän tai tuon ihmisen ajattelun epäjohdonmukaisuuden seu
rauksena. Edelliset ovat lainmukaisia, ne ovat välttämättömiä 
maailman kaikinpuolista tiedostamista varten sen koko moni- 
säikeisyydessä, kaikkine ristiriitoineen; jälkimmäiset vaikeutta
vat totuuteen pääsemistä, eivätkä kuvasta objektiivisia ristirii
toja. Sen vuoksi on muodollis-loogiset ristiriidat poistettava ja 
pyrittävä ajattelun selvyyteen ja johdonmukaisuuteen.

1 V. I. Lenin, Teokset, 23. osa, s. 32.
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Muodollisen logiikan esittämät ajattelun lait kuvastavat 
olioiden yksinkertaisimpia suhteita. Esimerkiksi identtisyyden 
laki kuvastaa todellisuuden ilmiöiden samankaltaisuutta, esinei
den suhteellista pysyvyyttä ja ominaisluonnetta. Ajatuksen täy
tyy harkinnassa olla selvä ja tarkka sen vuoksi, että itse esine 
muuttuvuudestaan huolimatta on laadullisesti pysyvä.

Muodollisen logiikan lait kuvastavat esineiden tiettyä puolta, 
niiden pysyvyyttä ja suhteellista kestävyyttä. Ja koska nuo lait 
kuvastavat jotakin todellisuuden ilmiöiden puolta, voidaan niitä 
käyttää menetelmänä, vaikka rajoitettunakin, uusien tietojen 
hankkimiseen. Engels kirjoitti: »Muodollinenkin logiikka on 
ennen kaikkea metodi uusien tulosten löytämiseen, etenemiseen 
tunnetusta tuntemattomaan; samaa, mutta vain paljon korkeam
massa mielessä, on dialektiikka, joka sitäpaitsi murtaessaan 
muodollisen logiikan ahtaan näköpiirin sisältää avaramman 
maailmankatsomuksen idun.” 1

Tutkittaessa esinettä joudutaan kiinnittämään huomio sen 
yhteen puoleen ja irrottautumaan ajatuksellisesti sen kaikista 
muista puolista. Niin tapahtuu kaikilla tieteen aloilla. Esimer
kiksi matematiikka sivuuttaa esineiden laadullisen ominaisluon- 
teen ja tarkastelee niitä niiden määrä- ja ulottuvuussuhteiden 
puolelta. Sellainen abstrahointi on välttämätöntä maailman 
syvälliselle ymmärtämiselle. Mutta tällöin ei saa koskaan unoh
taa, että esineellä on toisiakin puolia.

Sama koskee muodollista logiikkaa. Ajattelun muotoja tut
kittaessa voidaan jättää huomiotta niiden kehitys mutta ei saa 
pitää ainoina niitä lainmukaisuuksia, jotka kuvastavat todelli
suuden yhtä puolta, olioiden ja niiden heijastumien suhteellista 
pysyvyyttä ihmisten päässä. Jos muodollisesta logiikasta teh
dään ainoa ajattelua koskeva tiede ja sen laeista todellisuuden 
ilmiöiden yleinen tiedostusmetodi, johtaa se metafysiikkaan, 
kehityksen ja ristiriitojen olemassaolon kieltämiseen objektiivi
sessa todellisuudessa ja meidän sitä tiedostaessamme.

Kieltämättä muodollisen logiikan merkitystä dialektinen 
logiikka osoittaa sille kuuluvan paikan ajattelun lakien ja muo
tojen tutkimisessa ja vastustaa pyrkimystä tehdä muodollisesta 
logiikasta ainoa ajattelun lakeja ja muotoja koskeva tiede.

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 141.
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Dialektiikka tutkii syvällisesti ja kaikilta puolin kehitystä, jonka 
muodollinen logiikka sivuuttaa ajattelua tutkiessaan. Siten.dia
lektiikka tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää ajattelun senkin 
puolen merkitystä, jota muodollinen logiikka tutkii. Ajattelun 
valmiiden muotojen välisen yhteyden, ajattelun rakenteen lakeja 
voidaan ymmärtää ainoastaan ajattelun, tiedostamisen kehitys- 
lakien tuntemuksen pohjalla.

Dialektisen logiikan sisältönä on. niiden käsitteissä esiinty
vien suhteiden, siirtymien ja ristiriitojen tutkiminen, joissa 
objektiivisen maailman ilmiöiden suhteet, keskinäiset siirtymät 
ja ristiriidat kuvastuvat. Dialektiikka ei rajoitu ajattelun liikun
nan erilaisten muotojen (arvostelmien,, käsitteiden, päätelmien) 
luettelemiseen, vaan selvittää niiden alistussuhteen ja osoittaa, 
kuinka tiedostuksen kehitysprosessissa toinen muoto muuttuu 
toiseksi.

Dialektisen logiikan pääkysymys on kysymys totuudesta. Se 
tarkastelee ajatuksen muotoja sisällöllisinä ja osoittaa, millä 
tavoin ajattelun muodoissa saavutetaan totuudellinen tieto 
maailmasta.

Dialektinen logiikka .vaatii, että esinettä ja sen kuvastumista 
ihmisten tajunnassa tarkasteltaisiin. kaikilta puolin: kehityk
sessä, itseliikunnassa, oleellisissa yhteyksissä toisiin esineihin, 
ristiriitojen ilmaantumisen ja ratkaisemisen kautta, määrälli
sissä ja laadullisissa muutoksissa jne.

Dialektisellä logiikalla ei ole dialektiikan laeista eroavia eri
tyisiä lakeja. Kaikki dialektiikan lait ovat dialektisen logiikan 
lakeja. Kun muodollisen logiikan lait kuvastavat olioiden yksin
kertaisimpia suhteita, aineellisen maailman joitakin puolia — 
levon ja pysyvyyden momenttia, niin dialektisen logiikan lait 
kuvastavat todellisuuden ilmiöiden olennaisimpia lainmukai
suuksia, ilmiöiden, joita tarkastellaan kehityksessä, johon suh
teellinen lepo ja pysyvyys sisältyvät.

Dialektisen logiikan olemuksen ja metodologiset perusvaati
mukset sen kohteen tutkimisessa. Lenin muotoili seuraavasti:

»Jotta esine todella tunnettaisiin, on otettava huomioon ja 
tutkittava sen kaikki puolet, kaikki suoranaiset ja. välilliset 
yhteydet. Emme pääse siihen koskaan täydellisesti, mutta kaikin
puolisuuden vaatimus varjelee meitä virheiltä ja näivettymiseltä. 
Tämä ensinnäkin. Toiseksi dialektinen logiikka vaatii, että esine
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on otettava sen kehityksessä, 'itseliikkuvana' (niin kuin Hegel 
toisinaan sanoo), muuttuvana... Kolmanneksi esineen täydelli
seen 'määrittelyyn’ tulee sisältyä koko inhimillisen käytännön, 
joka on totuuden kriteeri ja  osoittaa käytännössä, mikä yhteys 
esineellä on ihmisen tarpeisiin. Neljänneksi dialektinen logiikka 
opettaa, että 'abstraktista totuutta ei ole olemassa, totuus on 
aina konkreettinen’.” 1

Dialektiikan lakien soveltaminen ajattelun tutkimiseen luo 
kaikki edellytykset syventymiselle ajattelun olemukseen. Dialek
tinen logiikka selvittelee tiedostuksen dialektiikkaa, ts. sen 
kehityslakeja, niiden joukossa ajattelun muotojen kehityslakeja. 
Ja tämä merkitsee, että se on kaikinpuolinen ja syvällinen oppi 
inhimillisen tiedon kehityksestä aineellisen maailman kehityksen 
heijastumana.

2. Objektiivinen totuus.
Absoluuttisen ja suhteellisen totuuden dialektiikka

Dialektiikalla tieto-oppina on tärkeimpänä ongelmana kysy
mys totuudesta. Mikä on totuus ja mistä $e koostuu, voidaanko 
saavuttaa totuudellista tietoa, miten tapahtuu totuuden tiedos
taminen, mikä on tietojemme totuudellinen kriteeri — nämä ovat 
tieto-opillisia perusongelmia.

On vaikea löytää sellaisia ajattelijoita, jotka väittäisivät, 
ettei totuutta yleensä ole. Filosofisten suuntien taistelu tapahtuu 
sen kysymyksen ympärillä, mitä totuudella on ymmärrettävä^ 
onko olemassa objektiivista totuutta, ts. sellaista tietoa, jonka 
sisältö ei riipu ihmisestä eikä ihmiskunnasta. Esimerkiksi totea
muksemme, että sosialismi on Neuvostoliitossa voittanut täy
dellisesti ja lopullisesti, on objektiivinen totuus, sillä tämän 
toteamuksen sisältönä on se, mikä on objektiivisesti olemassa 
riippumatta siitä, haluaako sitä joku tai ei. Kun tieto heijastaa 
oikein sen, mikä on objektiivisessa maailmassa olemassa, on se 
objektiivinen totuus. Tarkastellessamme IV luvussa tajunnan 
ongelmaa olemisen heijastuksena, selvitimme jo, mitä dialekti
nen materialismi käsittää objektiivisella totuudella. Teemme 
tässä lyhyet yhteenvedot siitä, mitä siellä oli sanottu.

1 V. / . Lenin, Teokset, 32. osa, ss. 78, 79.
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Objektiivisen totuuden tunnustaminen merkitsee, että 
maailma ja sen lainmukaisuus ovat tiedostettavissa sellaisina 
kuin ne itse asiassa ovat olemassa, riippumatta ihmisten tajun
nasta. „011a materialisti", kirjoitti V. I. Lenin, „se merkitsee 
aistinelinten meille avaaman objektiivisen totuuden tunnusta
mista.” 1

Totuuden marxilais-leniniläinen käsittäminen eroaa periaat
teellisesti siitä, miten sen selittävät objektiivinen ja subjektiivi
nen idealismi.

Objektiivinen idealismi pitää totuutta ideaalisten objektien 
(hengen, aatteiden jne.) ikuisena, ajan ulkopuolella olevana, 
muuttumattomana ja ehdottomana ominaisuutena. Totuus on 
muka olemassa ihmisen ja hänen tajuntansa ulkopuolella. 
Tämän johdosta objektiivisessa idealismissa totuus sää mystilli
sen luonteen.

Subjektiivinen idealismi on sitä mieltä, että totuus on ehdot
toman subjektiivinen, sen sisällön määrää ihmisen tajunta. 
Eräät sanovat, että totuus on ihmisten sopimuksen tulos, kaikki, 
mikä on yleisesti tunnustettu, on myös totuudellista, tpiset pitä
vät totuudellisena kaikkea, mikä on hyödyksi ja sopiva jollekin 
henkilölle. Siinä tapauksessa totuus kadottaa objektiivisen sisäl
lön ja asetetaan riippuvaiseksi vain ihmisestä ja hänen tajun
nastaan.

Objektiivinen totuus on inhimillisen tiedon muoto, ja vain 
siinä mielessä se on subjektiivinen (olisi järjetöntä puhua totuu
desta ilman ihmistä ja hänen tajuntaansa), mutta sisältönsä 
puolesta se on objektiivinen.

Totuuden olemus on objektiivisuudessa, tieto on ainoastaan 
silloin totuudellista, kun se heijastaa oikein sen, mikä on ole
massa heijastavasta tajunnasta riippumatta. Tämän vuoksi väit
tämä jää objektiivisesti totuudelliseksi siitä riippumatta, miten 
monta ihmistä sen tunnustaa (vähänkö vai paljon), kuka tunnus
taa. Objektiivinen totuus, koska se heijastaa oikein sen, mitä 
todellisuudessa on olemassa, valtaa ennemmin tai myöhemmin 
ihmisen järjen ja saa laajan kannatuksen. Silloin kun marxilai
suus vasta syntyi, ei sillä ollut kovinkaan paljon kannattajia, 
mutta ajan mittaan siitä tuli työtätekevien monimiljoonaisten

* V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 124.

310



joukkojen tunnustama oppi. Se valtasi heidän järkensä ja sydä
mensä siksi, että sai selville objektiivisen totuuden, luonnon ja 
yhteiskunnan kehityksen lait.

Toisaalta tiedämme, että väärät opit ja ennakkoluulot, kuten 
esimerkiksi uskonnolliset katsomukset ja eräät porvarillisen pro
pagandan väittämät, voivat pitkän aikaa hallita työtätekevien 
laajojen joukkojen mieliä. Mutta valhe jää valheeksi riippumatta 
siitä, kuinka moni ihminen sen tunnustaa. Ennemmin tai myö
hemmin se paljastuu täydellisesti ja kansa kääntää sille 
selkänsä.

Totuutta koskevan kysymyksen ratkaisemisessa on kaksi 
puolta, joita ei saa sotkea. Toinen, onko objektiivista totuutta 
olemassa? Tähän kysymykseen dialektinen materialismi, kuten 
materialismi yleensäkin, antaa myönteisen vastauksen. Ja toi
nen,, kuinka totuus saavutetaan, kerralla täydessä laajuudessaan 
vaiko asteittaisesti? Jälkimmäinen kysymys edellyttää absoluut
tisen ja suhteellisen totuuden välisen keskinäissuhteen selvittä
mistä.

Inhimillinen tiedostus on absoluuttista, suvereenia, sillä se 
pystyy antamaan objektiivisen totuuden, pystyy antamaan oikean 
kuvan esineistä. Tiedostamisellamme ei ole rajoja, ei ole olioita, 
joita ei voitaisi tiedostaa, on olemassa vain olioita, joita ei ole 
vielä tiedostettu, mutta jotka voidaan tiedostaa tieteen kehitys
kulussa. Atomin rakenne ja sen sisäinen energia olivat pitkän 
ajan tiedostamattomia ..olioita sinänsä”, mutta nyt ne on tiede
miesten ja insinöörien ponnistuksin saatu muuttumaan ..olioiksi 
meitä varten". Vielä aivan hiljattain ihmiset eivät tietäneet 
mitään puolijohteista ja niiden ominaisuuksista, mutta nyt näi
den aineiden ominaisuuksien tuntemusta sovelletaan laajassa 
mitassa tekniikkaan.

Jokaisessa kehitysvaiheessaan on konkreettisten ihmisten tie
dostus suhteellista, rajoitettua (ei-suvereenia). Tämä ristiriita — 
toisaalta ihmisen kyky kaiken tiedostamiseen ja toisaalta se 
seikka, että yksityiset ihmiset eivät voi toteuttaa sitä jollakin 
rajoitetulla ajanjaksolla — ratkeaa ainoastaan ihmisyhteiskun
nan edetessä, toisiaan seuraavien sukupolvien sarjassa, joka on 
meille käytännöllisesti katsoen loputon.

Totuus on prosessi. Lenin kirjoittaa: »Ajattelun yhteenkäymi- 
nen objektin kanssa on prosessi. Ajattelun ( = ihmisen) ei pidä
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kuvitella totuutta kuolleena lepona, yksinkertaisena kuvana 
(hahmona), kalpeana (himmeänä), ilman pyrkimystä, ilman 
liikuntaa, ikään kuin neroa, ikään kuin lukua, ikään kuin 
abstraktista ajatusta.” 1

Objektiivista totuutta sen täydellisessä ja lopullisessa muo
dossa sanotaan absoluuttiseksi totuudeksi. Absoluuttinen totuus 
on tietoa, jota tieteen ja käytännön myöhempi kulku ei voi 
kumota. Onko absoluuttinen totuus olemassa? Tähän kysymyk
seen marxilaisuus vastaa empimättä myönteisesti. V. I. Lenin 
kirjoitti: ..Objektiivisen, so. ihmisestä ja ihmiskunnasta riippu
mattoman totuuden tunnustaminen merkitsee absoluuttisen 
totuuden tavalla tai toisella tunnustamista.” 2

Absoluuttinen totuus ei ole ainoastaan ääriraja, jolle tiedos- 
tuksemme pyrkii, mutta jota se ei todellisuudessa koskaan saa
vuta. Tiedostus on absoluuttista, kun se liikkuu objektiivisen 
totuuden tietä, ja vain tässä liikkeessä saavuttaa absoluuttisuu
tensa. Tiedostusliikkeen ulkopuolella ei ole absoluuttista totuutta. 
Totuus on absoluuttinen ainoastaan lähteensä ja liikuntansa ten
denssin puolesta. Kaikilla tieteellisen tiedon aloilla on absoluut
tisesti oikeita väittämiä, joita tieteen myöhempi kehitys ei voi 
kumota. Jokaisessa objektiivisessa totuudessa on erinäisiä abso
luuttisen kohtia ja puolia. Niinpä kokonaisuutena ottaen ei tie
tomme materian fysikaalisesta rakenteesta ole täydellinen, abso
luuttinen, mutta siinä on paljon absoluuttista (esimerkiksi väit
tämät, että atomi on jaollinen ja että elektronit, protonit ja neut
ronit ovat atomin ainesosia, ovat absoluuttisesti oikeita).

Materialistille dialektikolle ei riitä absoluuttisen totuuden 
olemassaolon myöntäminen. On selvitettävä tie sen saavuttami
seksi. Ihminen ei päädy absoluuttiseen totuuteen kerralla, se 
muodostuu suhteellisista totuuksista.

Suhteellinen totuus on tietoa, joka pääpiirteissään heijastaa 
todellisuutta oikein, mutta ei täydellisesti, vaan tietyissä 
rajoissa, tietyissä oloissa ja suhteissa. Tieteen edelleen kehit
tyessä tämä tieto täsmentyy, täydentyy, syvenee ja konkreti
soituu.

Tieteen väittämät kuvastavat objektia tietyissä, muuttuvissa 
olosuhteissa. Siksi on jokin arvostelma tosi, koska se kuvastaa * *

1 B. H. JlenuH, <t>HJioco<{)CKHe TeTpaAH, CTp. 167.
* V. I. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 124.
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objektia oikein näissä olosuhteissa. Toisissa olosuhteissa tulee 
todeksi toinen arvostelma. Esimerkiksi arvostelma »veden kiehu- 
mapiste on 100° Celsiusta" on tosi, mutta ehdolla, että kysymyk
sessä on tavallinen vesi (H20) ja normaali paine. Tuo väittämä 
ei ole enää tosi, jos otetaan raskasta vettä tai muutetaan pai
netta. Tieteellisen tiedon kehitysprosessissa tapahtuu alituisesti 
arvostelmien täsmentämistä, niiden totuudellisuuden yhä uusien 
ehtojen huomioon ottamista. Sillä tavoin tiede askel askeleelta 
lähenee täydellistä, kaikinpuolista, absoluuttista tietoa. »Inhi
millinen ajattelu”, kirjoitti V. I. Lenin, „on siis luontonsa puo
lesta kykenevä antamaan ja se todella antaa meille absoluutti
sen totuuden, joka muodostuu suhteellisten totuuksien summasta. 
Jokainen aste tieteen kehityksessä lisää uusia jyväsiä tähän 
absoluuttisen totuuden summaan, mutta jokaisen tieteellisen 
toteaman totuuden rajat ovat suhteellisia, sillä tiedon jatkuva 
kasvu milloin avartaa, milloin supistaa niitä.” 1 Suhteelliseen 
totuuteen sisältyy likipitäinen, epätäydellinen todellisuuden 
kuvastuminen.

Absoluuttinen ja suhteellinen totuus ovat kaksi objektiivisen 
totuuden momenttia. Ne eivät eroa toisistaan lähteensä puolesta, 
vaan todellisuuden kuvastamisen täsmällisyyden, vastaavaisuu- 
den ja täydellisyyden puolesta. Absoluuttinen totuus muodostuu 
suhteellisista, jokainen askelma tieteen kehityksessä lisää jyvä
sen absoluuttiseen totuuteen.

Esimerkiksi se fysiikan väittämä, että atomiin sisältyy elektroni negatiivi
sesti varautuneena hiukkasena, on absoluuttinen totuus. Tämä väittämä on 
saanut varman vahvistuksensa kokeellista tietä, mutta siihen on tarvittu tiede
miesten monivuotisia ponnisteluja heidän esitettyään rohkeita hypoteeseja 
elektronin olemassaolosta.

W. Weber esitti 19. vuosisadan 60-luvun lopulla ja 70-luvun alussa teorian 
metalleissa esiintyvistä sähköilmiöistä. Sen pohjana on ajatus positiivisista ja  
negatiivisista sähköhiukkasista. Hiukan myöhemmin esitti samantapaisia 
katsomuksia J. Stoney elektrolyysin ilmiöitä tutkiessaan. Helmholtz esitti 
vuonna 1881 olettamuksen sähkön keskeytyvyydestä (positiivinen ja negatiivi
nen sähkö jakautuu alkeisosasiin, jotka käyttäytyvät sähkön atomien tavoin). 
90-luvulla tiede ryhtyi tutkimaan katodisäteitä. Crookes ja eräät toiset esittivät 
hypoteesin, että katodisäteet ovat tavattoman suurella nopeudella liikkuvien 
negatiivisesti varautuneiden ainehiukkasten virtaa. Vuonna 1897 Thomson 
todisti kokeellisesti tuon hypoteesin oikeaksi. Kaikki nämä hypoteesit ja

1 V. I. Lenin, Teokset, T4. osa, s. 126.
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kokeet veivät lähemmäksi elektronin olemassaolon todistamista ja antoivat 
janoksensa siihen fysiikassa tapahtuneeseen murrokseen, jonka atomin jaol
lisuuden keksiminen aiheutti.

Metafyysikot julistavat tiedon olevan joko vain absoluuttista 
tahi vain suhteellista. Vain absoluuttisen totuuden tunnustami
nen on dogmaattisuutta. Dogmaatikko ei pidä suhteellista tietoa 
totuutena. Mutta ei ole eikä voi ollakaan sellaista tiedettä, joka 
muodostuisi pelkistä »viime käden ikuisista, absoluuttisista 
totuuksista”. Dogmaattisuus tieteessä johtaa pysähdystilaan, 
elämästä, todellisuudesta irtaantumiseen. Olettamus absoluuttis
ten totuuksien saavuttamisesta kaikista todellisuuden ilmiöistä 
veisi ensiksikin johtopäätökseen todellisuuden kehityksen loppu
misesta ja toiseksi inhimillisen tiedon kehityksen loppumiseen. 
Sellainen dogmaattinen suhtautuminen tiedostukseen johtaisi 
älylliseen pysähdykseen. Mitä olisi, jos fysiikka olisi rajoittunut 
niihin absoluuttisiin totuuksiin, joita sillä oli 19. vuosisadan lop
puun mennessä? Emme tietäisi mitään varmaa atomin ytimestä, 
sen energian käyttömahdollisuudesta jne.

Dogmaatikko ei huomaa uusia ilmiöitä elämässä, hän ei tutki 
niitä eikä rikastuta teoriaa uusilla yleistyksillä. Pitäen kiinni 
vanhoista, aikansa eläneistä käsityksistä, jotka eivät vastaa 
uutta asiaintilaa, dogmaatikko joutuu ristiriitaan elämän kanssa 
ja tyytyy siihen mikä on saavutettu aikaisemmin. Neuvostoliiton 
kommunistinen puolue ja muut veljespuolueet ovat aina käyneet 
ja käyvät edelleenkin taistelua dogmaattisuutta vastaan. Sosia
listisen vallankumouksen asian ja kommunismin palveleminen 
ei sovellu yhteen dogmaattisuuden kanssa teoriassa eikä käy
tännössä. Dogmaattinen suhde marxismiin-leninismiin tuottaa 
vahinkoa vallankumousliikkeelle.

Matafyysikoita, jotka tunnustavat vain suhteellisen totuuden, 
nimitetään relativisteiksi. He tulkitsevat tietojemme rfiuuttuvuu- 
den, tieteessä tapahtuneet mullistukset ja vanhojen käsitteiden 
murtumisen todistukseksi totuuden subjektiivisuudesta. Koska 
tietomme on suhteellista, näin järkeilevät relativistit, niin se 
merkitsee, ettei siinä ole mitään objektiivisesti oikeata, absoluut
tista. Absoluuttinen ja suhteellinen sulkevat toisensa pois. Kai
kenlainen tieteellinen teoria on suhteellinen, teoria vaihtuu töi

kseen, ja siitä syystä tieteen teorioilla on muka vain instrumen-
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taalinen (avustava) merkitys, ne kannustavat jatkuviin etsiske- 
lyihin, mutta eivät voi vaatia, että niillä tunnustettaisiin olevan 
objektiivisen totuudellisuuden arvoa. Relativismi on vallitsevana 
nykyajan porvarillisessa filosofiassa.

Eräs relativismin levinneistä muodoista on konventionalismi, 
joka pitää tieteen väittämiä konventioina, sopimuksina, sovin
naisina ajatuksina. „Jos nyt”, kirjoittaa konventionalismin 
perustajiin kuuluva Henri Poincare, »asetamme itsellemme 
kysymyksen: onko Euklideen Geometria totta? niin huomaamme, 
että kysymys ei ole mielekäs. Se olisi samaa kuin jos kysyttäisiin, 
onko metrijärjestelmä oikea vanhoihin mittoihin verraten? tahi 
ovatko Descartesin koordinaatit oikeammat kuin napakoordinaa- 
tit? Jokin geometria ei voi olla todempi kuin toinen; se voi olla 
ainoastaan mukavampi." 1

Geometrian aksiomien ja mittajärjestelmän katsominen ana
logisiksi, kuten H. Poincare tekee, on kestämätön. Etäisyyttä 
voidaan todellakin mitata sekä metreissä että kyynärissä. Sillä 
seikalla, että mittayksiköksi on otettu metri eikä jotain toista 
perustetta, on sovinnainen luonne ja se on sopimuksen tulos. 
Mutta geometrian aksiomit eivät ole sovinnaisia, ne kuvastavat 
luonnossa olemassaolevia reaalisia suhteita. Euklidisen geomet
rian aksiomit kuvastavat suhteita, missä avaruuden kaartuminen 
on yhtä kuin nolla. Ne eivät ole täsmällisiä olosuhteissa, 
missä avaruuden kaartuminen on positiivinen tai negatiivinen. 
Jos käytämme niitä tällaisissa olosuhteissa, niin suhtaudumme 
välinpitämättömästi avaruuden kaartumiseen ja saamamme 
tulokset ovat likipitäisiä. Epäeuklidinen geometria kuvastaa 
todellisuutta syvällisemmin ja täydellisemmin kuin euklidinen, 
jonka aksiomit ja teoreemat ovat epäeuklidisen geometrian 
aksiomien ja teoreemojen yksityistapauksia. Tieteen totuudet 
eivät ole subjektiivisia, mielivaltaisia eivätkä sovinnaisia, vaan 
objektiivisia, ne eivät ole ihmisten tekemien sopimusten tulosta, 
vaan objektiivisen todellisuuden heijastusta.

Relativisti, joka kieltää tiedon objektiivisuuden, vetoaa 
siihen, että totuuden ja erehdyksen vastakkainasettelu on suhteel
lista. Käyhän tieteessä usein niin, että totuutena pidetty väittämä 
osoittautuu vääräksi ja että päinvastoin sillä, mitä on pidetty

1 H. Poincari, La Science et 1’Hypothise, Paris 1923, p. 67.
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erehdyksenä, on totuudellinen puoli.1 Mutta tällaiset tosiasiat 
eivät kumoa objektiivisen totuuden olemassaoloa, vaan ovat 
todisteena ainoastaan siitä, että tieteellisen tiedon kehitys kulkee 
sitä kohti eikä kulje aina suoraa linjaa, vaan poikkeaa usein 
syrjään, menee jopa taaksepäinkin. Tiedostamisen tie on hyvin 
vaikea, siihen sisältyy erehdystenkin mahdollisuus, mutta tiedos
tamisen yleinen kehityslinja on yksi: käytännön pohjalla ilmiöi
den olemuksen täydelliseen ja kaikinpuoliseen kuvastamiseen, 
absoluuttiseen totuuteen.

19. vuosisadan alkupuoliskolla Prout esitti hypoteesin, jonka mukaan 
kaikki alkuaineet muodostuvat vetyatomeista ja vetyatomien määrä vastaa 
alkuaineiden atomipainoja. Tämä hypoteesi perustui siihen, että Daltonin mit
taamat atomipainot ilmaistiin kokonaisluvuin. Käytännön myöhempi kehitys 
kemian alalla vei johtopäätökseen, että monien alkuaineiden atomipainot 
eivät ole kokonaislukuja, ja Proutin hypoteesi hyljättiin. Mutta sitten tiedemie
het tulivat vakuuttuneiksi tuon käytännön rajoittuneisuudesta. Alkuaineiden 
isotooppien keksimisen jälkeen, kun oli selvitetty syy siihen, miksi monien alku
aineiden atomipaino ei ole kokonainen luku, Proutin hypoteesi heräsi jälleen 
eloon, vaikkakin oleellisin muutoksin, jotka olivat yleistystä uudesta käytän
nöstä. Tällä tavoin tiede kulkee vaikeaa ja  jonkin verran mutkittelevaa tietä 
objektiivisesti oikeaa ja syvällistä tietoa kohti luonnosta ja  yhteiskunnasta.

Materialistinen dialektiikka sisältää relativismin aineksen 
(se myöntää ulkomaailmaa koskevien tietojemme suhteellisuu
den), mutta ei ole samaa kuin relativismi. Relativisti on sitä 
mieltä, että suhteellinen tieto on vain suhteellista. Todellisuu
dessa siihen kuitenkin sisältyy ehdottomasti absoluuttisen aines. 
Kun teoriat tieteessä vaihtuvat, ei uusi teoria yksinkertaisesti 
hylkää vanhaa, vaan voittaa sen rajoittuneisuuden ja sisällyttää 
itseensä kaiken aikaisemmissa teorioissa olleen objektiivisesti

1 Nykyajan porvarilliset neopositivisti-filosofit yleensä kieltävät kumoa
mattoman, luotettavan tiedon saamisen mahdollisuuden. Niinpä Lontoon yli
opiston filosofian professori tohtori K. Popper kirjoittaa: ..Teoria, jota mikään 
ajateltavissa oleva tapahtuma ei voisi kumota, ei ole tieteellinen. Kumoamat- 
tomuus ei ole tieteellisen teorian ansio (kuten usein luullaan), vaan sen vika" 
(»British Philosophy on the Mid-Century", London 1957, p. 159). Jos pidetään 
johdonmukaisesti kiinni Popperin ajatuksesta, on tehtävä johtopäätös, että 
tiedemiesten tulee rakentaa sellaisia teorioita, jotka kumoutuvat nopeasti ja 
helposti. Sellaisessa tapauksessa olisi jokaista diletanttia ja tietämätöntäkin 
ihmistä pidettävä mitä suurimmassa määrin oppineena, sillä hän voi rakentaa 
teorian, joka on nopeasti kumottavissa. Tuollaiseen järjettömyyteen vie nyky
ajan relativismi.
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oikean. Venäläinen fyysikko N. A. Umov on huomauttanut oikein: 
»Tieteelliset järjestelmät kaatuvat; mutta hajotessaan ne eivät 
katoa jäljettömiin; niiden pirstaleille rakentuu täydellisempiä 
ja  pitkäikäisempiä teorioita.” 1 Sekä vanha että uusi fysiikka 
ovat jäljennöksiä todellisuudesta, mutta toinen niistä on liki- 
pitäinen ja kaavamainen, kun taas toinen, on täsmällisempi ja 
syvällisempi.

Periytyvyys teorian kehityksessä esiintyy erilaisilla tieteen 
aloilla eri tavoin. Fysiikassa ja matematiikassa voi vanha teoria 
olla uuden, täsmällisemmän ja laajemman yksityistapaus, niin 
kuin euklidinen geometria on epäeuklidisen yksityistapaus. Uusi 
fysiikka ei ole hyljännyt klassillisten teoriain myönteisiä tulok
sia, vaan on poistanut niiltä absoluuttisuuden ja osoittanut 
niiden soveltuvuuden rajat. Klassillisen fysiikan tuloksia 
sovelletaan nytkin laajassa mitassa suunniteltaessa laivoja ja 
lentokoneita, talonrakennuksessa jne., mutta ne eivät ole 
sovellettavissa rakennettaessa syklotroneja ja synkrotroneja eikä 
atomiprosessien laskelmia tehtäessä. Newtonin fysiikka on 
nykyajan fysiikan teorioiden yksityistapaus.

Periytyvyys ilmenee siinä, että uutta teoriaa kehiteltäessä 
otetaan huomioon kaikki aikaisempien tiedemiesten esittämät 
objektiivisesti oikeat ajatukset ja kehitetään edelleen sitä mikä 
edeltäjillä oli vasta hahmottumassa. Niinpä marxilainen kansan
taloustiede on ottanut kaiken sellaisilla ajattelijoilla kuin 
A. Smithillä ja D. Ricardolla esiintyneen objektiivisesti oikean, 
se on kehittänyt arvon työteorian perustaa eheäksi ja joh
donmukaiseksi tieteelliseksi teoriaksi ja selvittänyt lisäarvon 
lähteen.

Absoluuttista ja suhteellista koskevan dialektiikan ymmärtä
minen tiedostuksessa on välttämätöntä, jotta voitaisiin suhtau
tua oikein menneisyyden tieteen saavutuksiin. Tiedostamisen 
kehitys on sen etenevää liikuntaa suhteellisesta totuudesta abso
luuttista kohti. Menneisyyden tieteen saavutukset ovat valmis
telleet sen nykyistä tasoa. Esimerkiksi ilman Lomonosovin ja 
Daltonin kemiaa ei olisi Mendelejevin kemiaa.

. Totuus prosessina on konkreettis-historiallinen. Marxilaisuus 
lähtee siitä, että abstraktista totuutta ei ole, totuus on aina

1 H. A. VMoe, CoÖpaHHe coTOHeHHÄ, r. III, MocKBa, 1916, CTp. 61.
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konkreettinen. Se merkitsee, että tieteen väittämät kuvastavat 
esinettä tai sen jotakin puolta eli ominaisuutta tietyissä paikan 
ja ajan olosuhteissa.

V. I. Lenin kirjoitti: „Koko marxilaisuuden henki, koko sen 
systeemi vaatii, että jokaista väittämää on tarkasteltava vain 
(a) historiallisesti; (P) vain sitomalla se muihin; (y) vain sito
malla se historian konkreettiseen kokemukseen." 1

Totuuden konkreettisuuden periaatteen unohtaminen, tieteelli
sen väittämän ulottaminen kohteisiin, joihin se ei ole sovelletta
vissa (joita se ei kuvasta), johtaa mitä karkeimpiin virheisiin. 
Esimerkiksi eräät ulkomaiset fyysikot ovat ulottaneet koko- 
maailmankaikkeuteen suhteellisuusteoriasta tehtyjä johtopää
töksiä, jotka pätevät maailmankaikkeuden jonkin tietyn osan 
kohdalla, ja alkaneet puhua koko maailmankaikkeuden säteestä,, 
siinä olevien protonien määrästä sekä maailmankaikkeuden laa
jentumisesta ja supistumisesta. Tuollaiset katsomukset ovat 
ristiriidassa tieteen todistusten kanssa maailmankaikkeuden 
äärettömyydestä ja palvelevat pappispimitystä, joka yrittää 
tarrautua kaikkiin sellaisiin tiedemiesten lausuntoihin, missä 
nämä eroavat tieteestä ja johdonmukaisesti tieteellisestä dialek- 
tis-materialistisesta maailmankatsomuksesta.

Tiede voi luonnollisestikin ulottaa toisiin kohteisiin väittä
miä, jotka on todettu oikeiksi toisten kohdalla. Esimerkiksi ydin
fysiikan menestykset ovat suoneet tähtitieteilijöille mahdolli
suuden ymmärtää auringon energian lähteen. Mutta siirtäessään 
jotakin kohdetta tutkittaessa saatuja tietoja toiseen kohteeseen 
on tutkijan todistettava tämä siirtäminen oikeaksi. Aluksi voi
daan jokin tieteellinen väittämä ulottaa vielä tutkimattomiin 
kohteisiin ainoastaan hypoteesina, jotta tämän väittämän sovel
tuvuus sitten tutkittaisiin ja todistettaisiin.

Marxilaisen tieto-opin periaatteella totuuden konkreettisuu
desta on erittäin tärkeä merkitys yhteiskuntatieteille, joiden tut
kimuskohde muuttuu hyvin nopeasti. Tämä tai tuo teoreettinen 
väittämä, joka on kehitetty tiettyjä olosuhteita silmälläpitäen ja 
on tosi, ei tämän vuoksi enää olekaan tosi muuttuneissa olo
suhteissa.

1 V. I. Lenin, Teokset, 35. osa, s. 217.
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3. Aistimusperäisen ja järkiperäisen keskinäissuhde 
tiedostuksessa. Olemus ja ilmiö

Tiede on jo kauan sitten todennut, että tiedostukseen osallis
tuvat sekä aistimukset että järki, mutta kysymykseen niiden 
paikasta ja merkityksestä ovat eri suuntia edustaneet filosofit 
vastanneet eri tavoin.

Eräät filosofit ovat olleet sitä mieltä, että aistimusperäinen 
tieto riittää totuuden saavuttamiseen ja että ajattelun tehtävänä 
on vain aistien ilmoittamien seikkojen yksinkertainen yhteenlas- 
kenta. Jos ajatus vähänkin loittonee aistimuksista ja havain
noista, joutuu se harhaan, irtaantuu todellisuudesta. Filosofista 
suuntaa, joka rajoittaa tiedostuksen pelkkään kokemukseen» 
nimitetään empirismiksi. Empirismin kannalla ovat olleet sekä 
eräät materialistit (Bacon, Locke) että eräät idealistit (Berke- 
ley, Hume, machilaiset). Materialistit ovat tällöin olleet siinä 
oikeassa käsityksessä, että aistimusten ja havaintojen takana on 
objektiivinen todellisuus, jonka heijastumaa ne ovat. Idealistit 
sitävastoin ovat kieltäneet objektiivisen maailman olevan aisti
musten lähteenä; he ovat pitäneet aistimuksia ensisijaisina ja  
objektiivista maailmaa johdannaisena niistä.

Empiirikot ovat oikeassa sanoessaan, että ihmisellä ei ole 
eikä voi olla minkäänlaista tietoa ulkomaailmasta ennen koke
musta, ennen aistein hankittuja tietoja. He ovat tehneet yleis
tyksiä, tosin yksipuolisia, syntyneen ja nopeasti kehittyvän 
kokeellisen luonnontiedon tuloksista. Empirismin heikko puoli 
on abstraktisen ajattelun tiedostamisessa esittämän osan 
väheksyminen, ajattelun laadullisen erikoisuuden kieltäminen 
aistimuksiin ja havaintoihin verrattuna.

Empirismin kannan sen huonommassa, idealistisessa mie
lessä omaksuvat monet nykyajan porvarillisen filosofian suun
nat: pragmatismi, looginen positivismi ym. Nykyajan positivis
mille on luonteenomaista ensinnäkin kokemuksen idealistinen 
tulkinta, sen »puhdistaminen” objektiivisesta sisällöstä, toiseksi 
kaiken tieteellisen tiedostamisen rajoittaminen pelkkään idealis
tisesti käsitettyjen tosiasioiden kirjaamiseen ja kuvailemiseen. 
Ollen taistelevinaan »abstraktisuutta” ja »puhdasta mietiskelyä” 
vastaan ja positiivisen (myönteisen) tiedon puolesta positivistit 
hyökkäävät tieteellisiä abstraktioita vastaan, joiden avulla
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olioiden olemus tiedostetaan. Eräiden nykyajan empiirikkojen 
mukaan ei ole olemassa reaalisia kohteita, jotka vastaisivat 
käsitteitä »ihmiskunta”, „arvo”, „työ” yms. He järkeilevät näin: 
esimerkiksi käsitettä „työ yleensä” ei voida esittää aistittavan 
hahmon muodossa, sitä ei voida valokuvata. Nähdä voidaan se, 
kuinka jokin ihminen kaivaa perunoita, toinen uurastaa työpen- 
kin ääressä, kolmas istuu pöydän takana kirjoittamassa 
jne. Mutta kuka on nähnyt työn yleensä ja miten se voidaan 
aistittavasi esittää? Käsitteet ovat todellakin vailla aistittavaa 
havainnollisuutta, mutta empiirikko tekee siitä väärän johto
päätöksen, että ne eivät kuvasta yksityisiä esineitä. Empiirikolta 
jää huomaamatta, että käsite kuvastaa yksityisille esineille 
ominaista yhteistä. Teoreettinen ajattelu on lattealle empirismille 
vieras. Todellisuudessa tarvitaan ajattelua käsitteiden avulla 
siihenkin, että kaksi tosiasiaa voitaisiin yhdistää toisiinsa.1

Ei voida sanoa, että nykyajan positivistit kieltävät kaikkien 
käsitteiden ja tieteellisten abstraktioiden merkityksen. He tun
nustavat logiikan ja matematiikan käsitteiden merkityksen, 
mutta pitävät niitä subjektin vapaan luovantyön tuloksena. 
Matematiikan käsitteillä on heidän mielestään se hyvä puoli, 
että ne eivät vaadi kohteen kuvastamista eivätkä liity ihmisen 
aistimelliseen kokemukseen. Sensijaan sellaisia käsitteitä kuin 
»materia”, „syy” jne. positivistit pitävät kuvitelmina, joutavina 
päähänpistoina, jotka on poistettava tieteestä. Tällaiset käsitteet 
eivät ole tarkistettavissa henkilökohtaisessa kokemuksessa, niille 
ei voida löytää referenssiä (niitä vastaavaa esinettä). Uuspositi- 
vistit pitävät tieteellisesti merkittävinä vain sellaisia käsitteitä,

1 Lattea empirismi, joka kieltää teoreettisen ajattelun merkityksen tiedosta
misessa, on hyvin sitkeähenkinen. Sitä saarnaavat eräät nykyajan idealisti- 
filosofit. Niinpä semantikko Stuart Chase kirjoittaa: »Fyysikon tulee olla puh
taan empirismin kannalla, joka ei tunnusta minkäänlaisia uutta kokemusta 
määritteleviä tai rajoittavia apriorisia periaatteita eli absoluutteja: kokemus 
syntyy vain kokemuksesta" (Stuart Chase, The Tyranny of Words, N. Y. 1938,
p. 126).

Chase tarkoittaa apriorisilla periaatteilla eli absoluuteilla tieteellisiä käsit
teitä, kategorioita, joita tiedemiehet noudattavat tutkimustyössään. Qiase 
ehdottaa siis heitettäväksi pois kaikki tieteelliset käsitteet väärinä ja epämielek
käinä ja pidettäväksi ohjeena ainoastaan »puhdasta kokemusta’'  Mutta niin 
kuin jokainen tiedemies hyvin tietää, kaikenlainen koe tieteessä liittyy sitä 
edeltäneisiin teoreettisiin johtopäätöksiin. Koetta ei tehdä sattumalta, tietämättä 
mitä varten, se on joidenkin teoreettisten väittämien tarkistusta ja  perusta 
toisille. Vain kokemuksen ja  teoreettisen ajattelun vuorovaikutuksen tietä saa
vutetaan edistystä tieteellisten tietojen kehityksessä.
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jotka ilmaisevat erillisiä tosiseikkoja, välittömiä kokeellisia 
tuloksia. Mutta sellaisetkaan käsitteet eivät heidän mielestään 
ole todellisuuden heijastusta, ne ovat vain mukavia puheen 
lyhennyksiä.

Empiirikko luulee olevansa kokemuksen ja tosiasiain aisti
havainnon piirissä silloinkin, kun hän käsittelee erilaisia 
abstraktioita. Hän kuvittelee olevansa tekemisissä ainoastaan 
kiistattomien tosiasioiden kanssa, mutta »puhtaan kokemuksen” 
tosiasioina ja tuloksina esitetään todellisuudessa usein perin
teellisiä ja vanhentuneita, joskus spiritualistisiakin käsityksiä.

Ihminen, joka ei vaivaudu tekemään yleistyksiä kokemuksen 
antamasta tiedosta, on taipuvainen kaikenlaisiin taikauskoisiin 
käsityksiin. Ei ole sattuma, että eräät empirismin kannalla olevat 
luonnontutkijat ovat joutuneet spiritististen veijareiden uhreiksi 
ja ottaneet vakavasti spiritistiset »kokeet”.1

Idealismin sävyttämä lattea empirismi elää sovussa uskon
non kanssa ja vieläpä yrittää perustella uskonnon välttämättö
myyttäkin. Esimerkkinä siitä on pragmatismin filosofia. Eräs 
tämän suunnan perustajista W. James puhuessaan kokemuksen 
moninaisuudesta sisällyttää siihen myös ihmisten uskonnolliset 
elämykset (uskovaisten tunteet rukousten ja uhritoimitusten 
aikana jne.). James piti uskonnollista »kokemusta”, jos. se tuot
taa hyötyä, yhtä totuudellisena kuin tieteellistäkin. »Pragma
tismin periaatteiden mukaan”, kirjoittaa W. James, »hypoteesi 
jumalasta on totuudellinen, jos se vaikuttaa tyydyttävästi sanan 
laajimmassa mielessä.” 1 2 Mutta usko jumalaan ei palvele 
totuutta; se palvelee riistäjiä kansan sortovälineenä.

Empirismiä vastaan esiintyivät rationalistit, jotka arvelivat, 
että ajattelu pääsee perille olioiden olemuksesta välittömästi, 
kokemuksen ohi. Rationalismin edustajia olivat Descartes, Leib- 
nitz, Spinoza ym. Rationalismin vahva puoli oli subjektin, järjen, 
ajattelun aktiivisen ja luovan osuuden tunnustaminen tiedostuk- 
sessa. Rationalistit kehittivät väittämää ajattelun kyvystä 
tunkeutua olioiden salaisuuksiin. Mutta jotkut rationalistit liioit- 
telivat suuresti tätä subjektin ja hänen ajattelunsa aktiivisuutta 
ollen sitä mieltä, että ajattelu ei riipu kokemuksesta.

1 Ks. F. Engels, Dialektik der Natur, S.S. 715—716.
2 William James, Pragmatlsm. A New Name for Some Old Ways of Think- 

ing, London 1907, p. 299.
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Rationalismin päävika on ajattelun erottamisessa aistimelli
sesta kokemuksesta, aistimuksista ja havainnoista. Rationalistit 
pitävät tiedostuksen lähteenä älyllistä intuitiota, jolla he tarkoit
tavat totuuden välitöntä selville saamista järjen avulla aisti
muksen ja havainnon ohi. Jokainen meistä, he sanoivat, voi 
käsittää intuitiivisesti (ilman kokemusta), että hän ajattelee ja 
on olemassa, että pallolla on vain yksi pinta, että kolmio rajoit
tuu kolmeen viivaan jne.

Tuo rationalistien järkeily ei pidä paikkaansa, sillä ennen 
kuin ihminen käsittää, että kolmio rajoittuu kolmeen viivaan ja 
että pallolla on yksi pinta, on hän monia kertoja aisteillaan 
havainnut pallon ja kolmion muotoisia esineitä. Rationalismi 
johtaa tavalla tai toisella synnynnäisen eli apriorisen (ennen 
kokemusta saavutetun) tiedon tunnustamiseen. Niinpä Descartes 
oli sitä mieltä, että'yleisimmät ja tärkeimmät matematiikan ja 
logiikan käsitteet ovat ihmisellä synnynnäisiä.

Empirismi ja rationalismi ovat yksipuolisia ja metafyysillisiä 
käsityksiä tiedostamisesta. Noiden suuntien edustajat ovat 
arvostelleet toisiaan. Locke esiintyi Descartesin synnynnäisten 
ideoiden teoriaa vastaan, Leibnitz kohdisti arvostelunsa Locken 
yksipuoliseen empirismiin. Mutta empirismi ei pystynyt voitta
maan rationalismin puutteellisuuksia eikä rationalismi empiris
min vikoja. Se oli arvostelua tiedostuksen metafyysillisen tulkin
nan puitteissa, asenteista, joissa toinen tiedostuskyky irrotettiin 
toisesta.

Monet nykyajan porvarilliset filosofit, kun he yrittävät rat
kaista kysymystä todellisuuden tiedostamisen tiestä, yhtyvät 
mystisismin katsantokantaan, jonka mukaan totuuteen päästään 
erikoisissa olosuhteissa salaperäisellä tavalla, johon kaikki ihmi
set eivät pysty.

Mystisismin kannalla ovat intuitionistiiilosoiit, jotka pitävät 
tietomme perustana ja tiedostuksen korkeimpana muotona 
ainoastaan poikkeuksellisille henkilöille tiettynä aikana (»kirkas- 
tumisen” eli »henkisen valkenemisen” hetkellä) avautuvaa intui
tiota. He väittävät, että tavallinen ihminen tavanomaisissa olo
suhteissa ei pysty tiedostamaan olioiden olemusta. Ranskalaisen 
intuitionistin Bergsonin mukaan intuitio vaatii erikoista tuskal
lista ponnistusta äkillisen kirkastumisen aikaansaamiseen. 
Intuitio asetetaan vastakkain järjen, loogisen ajattelun kanssa.
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Järki voi suurin ponnistuksin saavuttaa ainoastaan olion 
ulkonaisen ominaisluonteen tuntemuksen, intuitio tunkeutuu 
heti olemukseen. Intuitio erotetaan myös aistitiedosta, sen kat- 
sotaan olevan lähellä vaistoa, koska se antaa tiedon tiedotto
masti, ilman ajattelua. Mutta vaisto on luonteeltaan utilitaarista, 
hyötyä tarkoittavaa, kun taas intuitiolle on muka ominaista 
täydellinen riippumattomuus käytännöllisestä merkittävyydestä 
(epäitsekäs tieto).

Tuollaiset mietteet palauttavat porvarillisen filosofian keski
aikaiseen mystisismiin. Kun porvarillinen ideologia synty- ja 
kukoistuskaudellaan esiintyi mystiikkaa ja uskontoa vastaan jär
jen puolesta käytävän taistelun lipun alla, niin porvariston 
ideologien nykyinen taistelu järkeä vastaan on todisteena por
varillisen filosofian taantumisesta, rappeutumisesta.

Materialistinen dialektiikka lähtee tieteellisiä tosiasioita vas
taavasti siitä, että ei ole mitään mystillistä, yliluonnollista, intui
tiivista tietoa, josta .intuitionistit puhuvat. Kaikki tietomme 
saamme ulkomaailmasta aistimellisen kokemuksen sekä aisti
musten ja havaintojen pohjalla kehittyvän ajattelun avulla. Ei 
ole myöskään synnynnäisiä ideoita. Ihmiset saavat tiedon eläes
sään yhteiskunnallisessa ympäristössä. Biologisesti periytyy 
hermotoiminnan koneisto, joka on tiedostusprosessin fysiologi
nen perusta, mutta eivät periydy mielteet ja käsitteet eikä ulko
maailman lakien valmis tuntemus. Tiedostuksen tulokset, ajatuk
set, ideat eivät periydy biologisesti. Edellisten sukupolvien 
kokemuksen ihminen perii opetuksen ja kasvatuksen tietä, omak- 
suttuaan kielen ja ajattelun muodot.

Kaikkien tietojemme lähteenä ovat objektiivista maailmaa 
kuvastavat aistimukset ja havainnot. Idealistit väittävät, että 
matematiikan perusajatukset, varsinkin sen aksiomit, ovat luon
teeltaan apriorisia (kokemuksesta riippumattomia) ja että mate
matiikassa järki on tekemisissä oman vapaan luovan toimin
tansa tulosten kanssa. Todellisuudessa on matematiikan 
käsitteiden sisältö lähtöisin reaalisesta maailmasta ja kaikki 
matemaattiset käsitteet ovat loppukädessä kokemusperäisiä. 
Matematiikka itse on syntynyt käytännön pohjalla, mitattaessa 
maapalstojen pinta-alaa, astioiden tilavuutta, aikaa jne.

Olisi järjetöntä luulla, että kaikki reaalista maailmaa kos
kevat tietonsa jokainen yksilö saa omasta kokemuksestaan.
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Ihminen käyttää hyväkseen suvun kokemusta (ihmisten koke
musta yleensä). Erillisen ihmisen oma kokemus, niin tarkkaavai
nen ja terävänäköinen kuin hän lieneekin, on hyvin rajoitettu. 
Nykyiset tietomme ovat tulosta menneisyyden ja nykyisyyden 
kaikkien ihmisten kokemuksesta. Kun sanotaan, että kaikki tie
tomme on loppukädessä lähtöisin kokemuksesta, niin tämän 
kokemuksen subjekti on ihmiskunta.

Aistinelinten ilmoitukset muodostavat vain tietomme perus
tan, mutta eivät sen koko rakennusta. Ajattelu kulkee kauemmas 
objektiivisen totuuden tietä, päästen ilmiöiden liikunnan lakien 
tietämiseen, mikä ei ole välittömästi aistinelinten saavutetta
vissa. Ajattelu on yhteydessä aistimuksiin, mutta samalla eroaa 
niistä laadullisesti.

Filosofisen ajattelun suurimpia saavutuksia on käytännön 
sisällyttäminen tieto-oppiin. Käytäntö on inhimillisen tiedon 
perusta ja sen totuudellisuuden kriteeri. Vasta kun käytännön 
osuus tiedostusprosessissa on selvitetty, voidaan ymmärtää, 
millä pohjalla ajattelun yhteys luontoon tapahtuu.

Lenin määritteli objektiivisen totuuden tiedostamistien seu- 
raavalla tavalla: »Elävästä havainnosta abstraktiseen ajatteluun 
ja siitä käytäntöön — sellainen on totuuden tiedostamisen, objek
tiivisen todellisuuden tiedostamisen dialektinen tie.” 1

Tiedostamisen kehitys tapahtuu kolmen seikan, elävän 
havainnon, ajattelun ja käytännön, vuorovaikutuksen tuloksena. 
Jokainen niistä on välttämätön, jokainen antaa sen mitä muut 
eivät voi antaa. Tämä vuorovaikutus on läpikäyvänä koko tie
dostusprosessissa alusta loppuun saakka, ja pohjana sekä 
ratkaisevana perustekijänä tässä vuorovaikutuksessa on käy
täntö.

Tiedostuksemme etenemistä elävästä havainnosta abstrakti
seen ajatteluun ja sitten käytäntöön ei ole ymmärrettävä siinä 
mielessä, että yksi niistä esittää osaansa vain tiedostuksen 
alussa, toinen keskivälissä ja kolmas vasta lopussa. Ihminen 
palaa elävään havaintoon silloinkin kun hän luo teorioita. Ajat
telu osallistuu kokemusperäisen tiedostamisen prosessiin. Mitä 
taas käytäntöön tulee, on se tiedostusprosessissa mukana alusta 
loppuun saakka. Marxilaisen teorian oppi tiedostuksen etenemi

1 B. M. J le n u H ,  <J>HJioco<})CKHe TetpaÄH, crp. 146—147.
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sestä aistimellisesta järkiperäiseen ja käytäntöön tuo esiin tie
tomme tien, sen etenemisen peruslinjan ilmiöiden tiedostami
sesta olemuksen tiedostamiseen, ensimmäisen lajin olemuksesta 
syvempään olemukseen jne.

Olemus ja ilmiö. Olemus on objektiivisen todellisuuden suh
teellisen pysyvä puoli, joka määrää kyseisen ilmiön luonteen. 
Erotukseksi olemuksesta ilmiö on objektiivisen todellisuuden 
ulkoinen, liikkuvampi ja muuttuvampi puoli; ilmiö on olemuksen 
konkreettinen esiintymä. Esimerkiksi kapitalististen maiden par
lamentaarisen tasavallan olemuksen muodostaa porvariston 
diktatuuri, joka määrää valtiovallan luonteen porvarillisessa 
yhteiskunnassa. Tämä olemus esiintyy ja ilmenee siinä, että 
kaikkia valtiovallan elimiä valvoo porvaristo ja että kaikki val
tiolliset instituutiot palvelevat porvariston herruuden lujitta
mista. Porvariston diktatuurin yksityiset ilmenemismuodot 
muuttuvat, mutta muuttumattomana pysyy valtiovallan olemus 
kapitalistisessa yhteiskunnassa, porvariston diktatuuri.

Olemuksen ja ilmiön käsitteet syntyivät heti tieteellisen tie
don olemassaolon alussa. Tiedostamisen kehityksen logiikka ja 
käytännöllisen toiminnan tarpeet tekivät ihmiselle välttämättö
mäksi erottaa sen, mikä muodostaa olion tai esineen olemuksen 
siitä, miltä ne alussa näyttävät.

Metafysiikalle on luonteenomaista ilmiön irrottaminen ole
muksesta. Tuo irrottaminen ilmenee eri tavoin. Jotkut filosofit 
ovat sitä mieltä, että olemus on erityinen ideaalinen alkuperuste 
ja että se on olemassa erillään ilmiöistä, jotka eivät sisällä ole
musta. Sitä mieltä ovat monet objektiivisen idealismin edustajat. 
Toiset filosofit ovat myöntäneet, että olemus on esineissä itses
sään, mutta se ei ole ihmisen saavutettavissa: inhimillinen tie- 
dostus on sellaisten ilmiöiden maailma, jotka eivät ilmaise 
olioiden objektiivista olemusta; olemuksen ja ilmiön välillä on 
inhimillisen tiedostuksen luoma kuilu. Tämä on Kantin ja hänen 
seuraajiensa katsantokanta.

Materialistinen dialektiikka näyttää ilmiön ja olemuksen 
sisäisen, erottamattoman yhteyden, ykseyden: »Tässäkin'', sanoo 
V. I. Lenin olemuksesta ja ilmiöstä, »näemme toisen siirtyvän ja 
sulautuvan toiseen: olemus ilmenee. Ilmiö on olennainen.” 1

1 B. H. JlenuH, OHJioco(j>CKHe teipaan, crp. 237.
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Olemus ilmenee — se merkitsee, ettei ole olemassa pelkkiä 
olemuksia, jotka eivät tulisi esiin missään ilmiöissä. Jokainen 
olemus ilmenee konkreettisissa prosesseissa, tapahtumissa, suh
teissa jne. Kapitalismin olemus tulee esiin sellaisissa ilmiöissä 
kuin talouspulissa, työttömyydessä, työtätekevien kurjistumi
sessa jne.

Ilmiö on olennainen — se merkitsee, että kaikenlaisessa 
ilmiössä tulee esiin olemus. Jokainen ilmiö liittyy tavalla tai toi
sella olemukseen, on sen ilmenemistä. Niinpä vaahto joen pin
nalla on myös ilmaus olemuksesta, alhaalla olevasta syvästä 
virtauksesta. »...Filosofiset saivartelut erikoisista rajoista näiden 
välillä, siitä, että olio sinänsä on ilmiöiden 'tuolla puolen’ (Kant) 
tai että voidaan ja pitää jollain filosofisella väliseinällä erottau
tua kysymyksestä, joka koskee vielä joltain osaltaan tiedosta
matonta, mutta meidän ulkopuolellamme olemassa olevaa maail
maa (Hume),— kaikki tuo on tyhjää lorua... temppuilua, pää
hänpisto.” 1

Olemus ja ilmiö eivät ole vain ykseyttä, ne ovat myös vasta
kohtaisia, ne eivät lyö milloinkaan täydellisesti yhteen toistensa 
kanssa. Niiden vastakohtaisuus on yksi erilaisiin suhteisiin 
keskenään joutuvien ja omaa olemustaan ilmentävien esineiden 
sisäisten ristiriitojen ilmauksista.

Näkyvyyskin on olemuksen ilmenemistä, vaikkakin yksipuo
lista, epätarkkaa ja joskus väärääkin. Esimerkiksi kapitalististen 
tuotantosuhteiden (kapitalistin ja työläisen välisten suhteiden) 
olemus näyttää olioiden välisiltä suhteilta: näyttää siltä, että 
kapitalistille, joka on sijoittanut yritykseen pääomaa tietyn 
rahasumman muodossa, tuovat voiton hänen rahansa, eivätkä 
työllään lisäarvoa luovat työläiset. Marxilainen kansantalous
tiede paljasti olioiden (aineellisten esineiden — tavaroiden ja 
rahan) takaa kapitalismin olemuksen — ihmisten yhteiskunnal
lisen suhteen kapitalistisessa yhteiskunnassa, kapitalistien har
joittaman työläisten riiston.

Ilmiön ja olemuksen ykseys ja niiden erilaisuus muodostavat 
objektiivisen perustan aistimusperäisen ja järkiperäisen yksey
delle tiedostamisessa, perustan tiedon välttämättömälle etenemi
selle aistimellisesta järkiperäiseen. Aistimuksissa ja havain

1 V. /. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 93.
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noissa (aistikuvissa) heijastuvat ennen kaikkea erilliset ilmiöt 
ja oliot, kun taas olemus ei ole välittömän aistihavainnon saavu
tettavissa. Jos olemus ja ilmiö löisivät yhteen, olisi tiede tarpee
ton. Siitä syystä ei tiedostusprosessi voi pysähtyä elävään 
havaintoon, vaan siirtyy teoreettiseen ajatteluun, joka ilmiöiden 
tuntemuksen perusteella saavuttaa olioiden olemuksen. ..Tieteen 
tehtävä”, kirjoittaa K. Marx, „on näkyvän, pelkästään pinnalla 
esiintyvän liikunnan johtaminen todelliseen sisäiseen liikun
taan.” 1

Kun se mikä esiintyy ilmiöiden pinnalla on aistittavissa, 
mutta olemus tavoitetaan ajattelulla, ja koska aistimusperäinen 
tieto on viimekädessä kaikkien käsitteidemme lähde, muodostaa 
elävä havainto tiedostusprosessin ensimmäisen vaiheen ja teo
reettinen ajattelu toisen. Mutta kun käytäntö ei ole vain tiedos- 
tuksen lähtökohta ja perusta, vaan myös sen totuudellisuuden 
kriteeri, se on tiedostusprosessin välttämätön vaihe ja päätös.

Suhteet elävän havainnon, ajattelun ja käytännön välillä 
ovat mutkikkaat. Niiden välinen ero on suhteellinen ja tämän 
eron raja siirtyy tietomme kehittyessä. Nykyajan ihmisellä ei voi 
olla aistimellista kokemusta, joka ei liittyisi ajatteluprosessiin. 
Tuo aistitiedon yhteys ajatteluun on erittäin luonteenomainen 
tieteelliselle kokeilulle. Nykyaikaista fysikaalista koetta on vai
kea erottaa teoreettisesta toiminnasta. Mutta tästä suhteellisuu
desta huolimatta eroavuudet aistihavainnon, ajattelun ja käy
tännön välillä pysyvät: ne ovat omalaatuisia vaiheita tiedostuk- 
sen'kulussa.

Ihmisen aistimellinen kokemus eroaa eläimen aistimuksista, 
havainnoista ja mielikuvista ennen kaikkea siten, että ihmisen 
kokemus perustuu yhteiskunnat! is-historialliseen käytäntöön. 
Ihmiset eivät miellä todellisuutta tarkkailijoina, vaan työssä, 
aktiivisessa toiminnassa, uudistajina. Ihmisen aistimellinen 
kokemus on rikkaampaa, moninaisempaa ja syvempää kuin eläi
men aistimellinen kokemus, sillä ihminen tunkeutuu tuotanto- ja 
havaintovälineiden avulla sellaisille alueille, jotka eivät ole eläin
ten saavutettavissa. Ihminen on luonut välineitä, jotka ovat hänen 
aistinelintensä ja aivojensa jatkoa: kuuntelukojeet, kaukoput
ken, mikroskoopin, elektronilaskukoneet jne. Kokemusperäisiä

1 K. Marx, Das Kapital, B. III, S. 344.
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tietojaan (kuten ajatteluaankin) ihminen ilmaisee puheessa, 
kielessä, ja tämä muuttaa ne yksilöllisestä kuvastumasta, jol
laista ne ovat eläimillä, yhteiskunnalliseksi ilmiöksi, sillä kielen 
muodoilla on yleinen merkitys ja käyttö.

Ihmisellä on viisi ulkoista aistinelintä, joista kukin ottaa 
vastaan vain tiettyjä ärsytyksiä. Esimerkiksi silmämme ottaa 
vastaan valoaaltoja ainoastaan 380—780 millimikronin rajoissa. 
Herää kysymys: tuntisiko ihminen paremmin maailman, jos 
hänellä olisi useampia aisteja ja näillä laajempi asteikko? Tämä 
kysymys askarrutti menneiden aikojen ajattelijoita ja eräät 
heistä olivat sitä mieltä, että aistien määrän lisääntyessä tulisi 
älyllinen elämä rikkaammaksi ja monimuotoisemmaksi.

Filosofisessa kertomuksessaan ..Micromegas” Siriuksen asukkaan vuoro
puhelussa Saturnuksen asukkaan kanssa Voltaire pilkkasi ajattelijoita, jotka 
olivat sitä mieltä, että ihmisellä ei ole riittävästi aisteja maailman syvällistä ja 
monipuolista tiedostamista varten: Sanokaapa minulle aluksi, kuinka monta 
aistia teidän planeettanne asukkaalla on?” — ..Meillä on niitä seitsemänkym
mentä kaksi”, ilmoitti akateemikko, „ja päivä kuin päivä me suremme sitä, 
kun niitä on niin vähän. Meidän mielikuvituksemme ylittää tarpeemme... 
Emme pidä riittävänä seitsemääkymmentä kahta aistiamme, rengastamme 
emmekä viittä kuutamme, ja huolimatta uteliaisuudestamme ja intohimois
tamme, jotka meidän seitsemänkymmentä kaksi aistiamme synnyttävät, meille 
jää vielä paljon aikaa ikävään.” — ..Eihän tuo ole ihmekään”, sanoi Micro- 
migas, »meidän planeettamme asukkailla on noin tuhat aistia, ja sittenkin me 
tunnemme jonkinlaista epämääräistä pyrkimystä, jonkinlaista selittämätöntä 
tyytymättömyyttä itseemme, ja se muistuttaa meitä alituisesti siitä, että me 
emme ole mitään ja että on olemassa meitä huomattavasti korkeampia olen
toja.”

Inhimillisen tiedon edistys ei riipu aistien lukumäärän lisään
tymisestä eikä niinkään paljon niiden kehityksestä kuin yhteis
kunnallisen käytännön ja ajattelun kehityksestä. Käytäntö vaa
tii, että ihmiset tietäisivät enemmän kuin mitä aistinelimet meille 
välittömästi antavat, ja käytäntö yhdessä ajattelun kanssa 
tyydyttää tämän tarpeen. Työ ja ajattelu ovat rajattomasti laa
jentaneet aistinelintemme tiedostuskykyä ja tehneet älyllisen 
elämämme monitahoiseksi, värikkääksi ja sisältörikkaaksi.

Ihmisellä on niin monta aistia kuin hän tarvitsee, ja ne otta
vat vastaan sen mikä hänelle on elämässä välttämätöntä. Ihmi
sen käytäntö synnyttää tarvetta ilmiöiden sellaistenkin ominai
suuksien tuntemiseen, joita aistinelimemme eivät välittömästi
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havaitse. Mutta aistinelinten luonnollinen rajoittuneisuus ei ole 
suinkaan periaatteellisena esteenä tuollaisten ilmiöiden tiedos
tamiselle. Ihminen ei näe ultravioletti- eikä infra-punaisia 
säteitä, mutta hän tuntee niiden ominaisuudet paremmin kuin 
eräät eläimet, jotka aistivat nuo säteet välittömästi.

Elävä havainto esiintyy eri tavoin tieteen eri aloilla. Luon
nontieteissä sovelletaan tavallisesti laboratoriohavaintoja, joihin 
sisältyy kokeilu. Yhteiskuntatieteiden kohteen erikoislaatu rajoit
taa kokeilun käyttämistä, tekeepä sen joskus aivan mahdotto
maksikin. Luonnontutkijalla on miltei aina tilaisuus tarkkailla 
tutkimiaan ilmiöitä, jotka toistuvat moneen kertaan pitkän 
ajan kuluessa. Historioitsijalla ei sellaista tilaisuutta ole, ja siitä 
syystä hän käyttää yleistyksissään suuremmassa määrin erilai
siin historiallisiin lähteisiin kiteytettyä kokemusta.

Eräs ihmisen aistimellisen kokemuksen erikoisuuksia on, että 
se liittyy ajatteluun. Ihminen tarkkailee luonnon ja yhteiskun
nan ilmiöitä pitäen ohjeenaan tiettyjä käsitteitä ja teorioita. Eri 
ihmiset käsittävät ja kuvailevat eri tavoin samoja tosiasioita, 
varsinkin yhteiskuntaelämässä. Sen vuoksi on ihmisten koke
mukseen suhtauduttava arvostelevasti erottaakseen tosiasian ja 
tarkkailtavan ilmiön siitä subjektiivisesta tulkinnasta, jonka 
tämä tai tuo sen aistinut henkilö sille antaa.

Välittömän aistihavainnon tulokset antavat niiden tosiasioi
den tuntemuksen, joista sitten teoriaa rakennettaessa lähdetään. 
Minkäänlaista teoriaa ei voida pitää oikeana, jos se on risti
riidassa tosiasioiden kanssa. Mutta tiedostusprosessissa pide
tään usein luotettavana tosiasiana sellaista, mikä itse asiassa 
ei olekaan tosiasia. Havainnoissa ja kokeiluissa ovat erehdykset 
mahdollisia. Tiede tuntee tapauksia, joissa eräät oppineet ovat 
rakennelleet kokonaisia teorioita ja torjuneet aikaisempia tieteel
lisiä käsityksiä epäilyttävien, riittämättömästi tarkastettujen 
tosiasioiden perusteella. Se on aiheuttanut haittaa tieteen kehi
tykselle. Akateemikko I. P. Pavlov nimitti tosiasioita kuvaannol
lisesti »tiedemiehen ilmaksi”. Niitä on keräiltävä huolellisesti, 
huolehtien alituisesti niiden kelvollisuudesta. Mutta ihmisten 
pitkäaikaisen kokemuksen hankkimien luotettavien tosiasioiden 
kerääminen ei yksistään vielä muodosta tiedettä. Tiede alkaa 
siellä, missä tuodaan näkyviin ilmiöiden olemus, niiden liikun
nan, kehityksen lait.
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Aistimellinen kokemus on rajoitettua. Yksityinen ja yleinen, 
satunnainen ja välttämätön, olemus ja ilmiö eivät ole siinä 
jäsenneltyinä. Niinpä ihmiset kauan sitten tarkkailivat salamaa 
ja sen erilaisia muotoja, mutta eivät pitkään aikaan tunteneet 
tämän prosessin olemusta. Vasta fysiikan, erityisesti sähköopin 
tulosten perusteella ja lukuisten tosiasiain yleistämisen pohjalla 
todettiin, että salama on sähköpurkaus. Tämä johtopäätös oli 
ihmisten ajatustyön tulos.

Elävä havainto heijastaa välittömästi todellisuuden ilmiöitä. 
Ajattelu sitävastoin on aistimusten ja havaintojen välittämää ja 
on uusi, laadullisesti erikoinen vaihe tiedostuksen kehityksessä. 
Ajattelu suuntautuu ilmiöiden sisäisten, lainmukaisten yhteyk
sien tiedostamiseen. Teoreettisen ajattelun olemus on siinä, että 
se kohoaa ilmiöissä olevan yleisen tiedostamiseen. Sitä ei voi 
tehdä aistihavainto, joka tiedostaa yksityisiä ilmiöitä ja niiden 
ominaisuuksia. Kaikki tämä on osoituksena siitä, että siirtymi
nen aistitiedosta abstraktiseen ajatteluun muodostaa laadullisen 
harppauksen tiedostamisen kehityksessä.

Ajattelu heijastelee todellisuutta käsitteiden, abstraktioiden 
muodossa, se loittonee esineen välittömistä mielikuvista ja ottaa 
erikseen siinä olevan pääasiallisen ja oleellisen. Niinpä me 
voimme ajatella pisteitä ilman ulottuvuutta ja viivoja ilman 
leveyttä, kun taas todellisuudessa itsessään ei sellaisia pisteitä 
eikä viivoja ole.

Mutta ajattelun loittoneminen konkreettisesta esineestä ei 
merkitse loittonemista totuudesta. Lenin kirjoitti: »Ajattelu ei 
konkreettisesta abstraktiseen noustessaan loittone, jos se on 
oikeaa ...totuudesta, vaan lähenee sitä. Materian, luonnonlain 
abstraktio, arvon abstraktio jne., sanalla sanoen kaikki tieteelli
set (oikeat, vakavat, ei tyhjänpäiväiset) abstraktiot kuvastavat 
luontoa syvällisemmin, oikeammin, t ä y d e l l i s e m m i n." 1

Abstraktio ottaa erilleen jonkin yhden puolen esineestä »puh
taassa muodossa”, jollaisena se ei ole todellisuudessa olemassa 
tai paljastaa, ilmaisee kaikkein tärkeimmän, oleellisimman esi
neessä, ilmiössä, abstrahoituu kaikesta toisarvoisesta, epäoleel
lisesta. Ei ole »tuotantoa” yleensä eikä »lakia” yleensä, vaan on 
konkreettisia tuotannon lajeja ja konkreettisia lakeja. Mutta

1 B. H. JleHUH, 4>Haoco<J>cKHe Tetpa/m, ctp. 146.
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ilman »tuotannon” abstraktiota ei voida syvällisesti ymmärtää 
ainoatakaan tuotannon konkreettista muotoa. Ymmärtääkseen 
kapitalistisen tuotantotavan olemusta, täytyy tietää, mitä on tuo
tanto yleensä, mistä aineksista se muodostuu, mikä on sen 
paikka yhteiskunnan elämässä. Abstraktion avulla ihminen 
pääsee perille luonnossa ja yhteiskunnassa tapahtuvista hieno- 
säikeisimmistäkin prosesseista.

Abstraktio on arvokas silloin, kun se kuvastaa esineen 
olennaista puolta. Siitä tulee tyhjänpäiväinen, epämielekäs ja 
joutava, jos siinä vedetään esiin epäolennaisia puolia ja pan
naan pääpaino epäoleellisiin seikkoihin. Niinpä voidaan ihmistä 
tutkittaessa antaa muinaisen esimerkin mukaan seuraava määri
telmä eli muodostaa abstraktio: ihminen on kaksijalkainen eläin, 
jolta puuttuu villa- tai höyhenpeite. Tällaisella abstraktiolla ei 
ole mitään tieteellistä arvoa, sillä se kuvastaa epäolennaisia 
puolia eikä auta ymmärtämään ihmisen paikkaa luonnossa.

4. Abstraktisen ja konkreettisen, loogisen ja 
historiallisen dialektiikka

Sen käsittämiseksi, millä tavalla teoreettinen ajattelu saa
vuttaa ilmiöiden olemuksen, kuvastaa esineen ihmisten tajun
nassa, on välttämätöntä tarkastella sellaisia materialistisen dia
lektiikan kategorioita kuin abstraktinen ja konkreettinen, loogil
linen ja historiallinen.

Esineen monipuolinen tuntemus on konkreettista tietoa. 
Esineen jonkin yhden puolen tiedostaminen on abstraktista 
tietoa. Konkreettinen tieto on mahdollista siitä syystä, että itse 
esine on moninaisen ykseyttä: erilaisten puolien, ominaisuuk
sien jne. ykseyttä. Esimerkiksi sanalla on kielessä foneettinen 
puoli (tietty äänneyhdistelmä), semanttinen (sanalla on jokin 
merkitys ja sisältö), kieliopillinen (se liittyy lauseessa toisiin 
sanoihin tiettyjen sääntöjen mukaan) jne. Tieteen tehtävänä on 
selvittää esineen puolien moninaisuus niiden ykseydessä.

Abstraktinen tiedostaminen on mahdollista siitä syystä, että 
esineen eri puolet ja ominaisuudet ovat suhteellisesti itsenäisiä, 
erikoislaatuisia, joten tiedostusprosessissa voidaan ottaa erikseen 
ykisi ominaisuus tai puoli ja sivuuttaa toiset. Sanaa tutkittaessa
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voidaan kiinnittää huomio sen merkitykseen. Niin menettelee se 
kielitieteen ala, jota nimitetään semasiologiaksi.

Elävä havainto antaa konkreettista tietoa esineestä, sillä se 
tapaa esineen sen ominaisuuksien ja puolien moninaisuudessa. 
Mutta konkreettinen aistitieto ei paljasta esineen olemusta, ja 
siksi tiedostus kulkee siitä tiettyihin abstraktioihin. Tiedostus
prosessi ei pääty näiden abstraktioiden muodostumiseen. On saa
vutettava konkreettinen, monipuolinen tieto. Erillisistä abstrak
tioista tiede etenee ja kohoaa uudelleen konkreettiseen. Mutta 
se ei ole paluuta aistimelliseen konkreettiseen, vaan konkreet
tisen uusintamista ajattelussa, tiedon korkein muoto. K. Marx 
kirjoitti: „Konkreettinen on konkreettista siitä syystä, että se on 
monilukuisten määritelmien yhdistelmä, siis moninaisen ykseyttä. 
Ajattelussa se näyttää sen vuoksi yhdistämisprosessilta, 
tulokselta eikä lähtökohdalta, vaikka se todellisuudessa on lähtö
kohta ja tämän johdosta myös havainnon ja mielikuvan lähtö
kohta. Ensimmäisellä matkallaan täydellinen mielikuva haihtuu 
abstraktisen määritelmän asteelle, mutta toisella matkalla 
abstraktiset määritelmät johtavat konkreettisen uusintamiseen 
ajattelun tietä.” 1

Metafyysikot pitivät erillisten abstraktisten määritelmien 
johtamista tieteellisen tutkimuksen päätepisteenä; he rajoittivat 
koko teoreettisen ajattelun prosessin hedelmättömien abstraktioi
den muodostamiseen. Esimarxilainen kansantaloustiede lähti 
ilmiöiden erittelyssä elävästä kokonaisesta, konkreettisesta, jonka 
saamme aistimuksissa ja havainnoissa. Tätä konkreettista eritel- 
lessään se johti eräitä abstraktioita: työn, työnjaon, vaihto
arvon jne. Sen tutkimusten rajoittuneisuus ilmeni siinä, että 
erillisten abstraktioiden johtamista pidettiin tiedostuksen pääte
pisteenä. Se harrasti etupäässä analyysia, elävän, konkreettisen 
ja kokonaisen jaottelua eri puoliin, ja siitä syystä se ei antanut 
tietoa esineestä sen konkreettisessa eheydessä.

Sen mitä aikaisemmat taloustieteilijät olivat pitäneet tutki
muksen lopputuloksena K. Marx käytti pitemmälle meneviin 
tutkimuksiinsa. Suoritettuaan analyysin ja yleistyksen valtavan 
suuresta tosiasia-aineistosta Marx johti yksinkertaisimpia

1 K. Marx, Zur Kritik der politischen Okonomie, M.—L. 1934, Einleitung 
zur Kritik der politischen Okonomie, S. 236.
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abstraktioita, jotka kuvastavat kaikkein yksinkertaisimpia, tavan
omaisimpia, perustavia, porvarillisessa yhteiskunnassa miljar
deja kertoja tavattavia suhteita: tavaroiden vaihtoa. Tästä 
abstraktisesta ja yksinkertaisimmasta Marx nousee konkreetti
sempaan ja mutkikkaampaan. ..Pääoman” ensimmäinen osa on 
pääasiassa omistettu kapitalistisen tuotantoprosessin tutkimiselle 
yleisessä muodossa. Marx aloittaa yksinkertaisimpien taloudel
listen kategorioiden — tavaran ja rahan — tutkimisesta ja ryhtyy 
sitten toisessa osassa selvittämään kiertdkulkuprosessia, jota 
ilman kapitalistista tuotantoa ei voi olla. Ja vihdoin kolman
nessa osassa Marx tutkii kapitalistisia tuotantosuhteita kokonai
suudessaan, tuotannon ja kiertokulun ykseytenä. Siinä kapita
lismi esiintyy konkreettisena kokonaisuutena kaikkine ristiriitoi
neen, jotka johtavat sen tuhoon. Tällöin ei konkreettinen esiinny 
vain tuloksena kapitalismin ilmiöiden elävästä havainnosta, 
vaan sen peruspiirteiden monilukuisten abstraktisten määritel
mien kokonaisuutena.

Teoreettinen ajattelu antaa konkreettista, monipuolista tietoa 
imperialismista kapitalismin kehityksen korkeimpana vaiheena. 
V. I. Lenin selvitti seuraavat imperialismin olennaiset tunnus
merkit: 1) tuotannon ja pääoman keskityksen, joka on saavutta
nut niin korkean kehitysasteen, että on syntynyt talouselämässä 
ratkaisevaa osaa esittäviä monopoleja; 2) pankkipääoman 
yhteensulautumisen teollisuuspääoman kanssa ja finanssipää- 
oman herruuden; 3) pääoman viennin tavattoman suuren merki
tyksen; 4) maailmaa vaikutuspiirein  jakavien kansainvälisten 
monopolististen kapitalistiliittojen muodostumisen; 5) maapal
lon alueen jaon loppuunsuorittamisen suurimpien kapitalististen 
valtojen kesken. Kukin näistä abstraktioista erikseen ilmaisee 
jotakin imperialismin olennaista puolta, mutta yhdessä ne anta
vat sen monipuolisen tuntemuksen.

Konkreettinen tieto esineestä ei synny eri aikoihin ja erilai
sista tapauksista muodostettujen abstraktioiden mekaanisen 
yhdistämisen tuloksena, vaan kehittämällä abstraktista, rikastut
tamalla sitä uudella sisällöllä, joka kuvastaa esinettä yhä moni
puolisemmin ja syvällisemmin. Kuljettaessa abstraktisesta kon
kreettiseen muodostuu uusia abstraktioita, jotka ovat edellisten 
loogista jatkoa. Eri abstraktioita konkreettisessa tiedossa yhdis
tää yhteinen periaate, yhtenäinen ajatus, joka kuvastaa esineen
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liikunnan pääasiallista lainmukaisuutta. Niinpä imperialismin 
luonnekuvassa on pääasia se, että se on monopolistista kapita- 
lismia; kaikki muut imperialismin tunnusmerkit johtuvat tästä 
sen olemuksesta, ne ovat yhtyneinä ja niitä voidaan ymmärtää 
vain tuon olemuksen yhteydessä.

Tiedostuksen kohoaminen abstraktisesta konkreettiseen 
tapahtuu muuallakin kuin kansantaloustieteessä. Se on inhimil
lisen tiedon kehityksen yleinen laki. Niinpä tietomme Maan ja 
muiden aurinkokunnan planeettojen alkuperästä kehittyvät ajat
telussa abstraktisesta konkreettiseen. Ensimmäiset kosmogoni- 
set hypoteesit, joita tiede uudella ajalla esitti, olivat varsin 
abstraktisia luonteeltaan, sillä ne katsoivat ja julistivat abso
luutiksi jonkin yhden puolen planeettojen mutkikkaassa ja moni
puolisessa syntyprosessissa. Esimerkiksi Kantin ja Laplacen 
hypoteesit lähtevät ainoastaan mekaniikan laeista. Nykyajan 
kosmogoniset teoriat antavat konkreettisemman käsityksen 
Maan syntyprosessista. Tähtitieteen, mekaniikan, fysiikan, 
kemian, geologian ym. hankkiman tiedon perusteella ne yrittä
vät monilukuisten abstraktioiden synteesin tietä valottaa kaikin 
puolin, kokonaisuudessaan planeettojen monimutkaisia synty
prosesseja, uusintaa konkreettisen sen kaikessa täydellisyy
dessä.

Abstraktiot luodaan tietenkin yleistyksinä kokemusperäisestä 
tiedostamisesta. Abstraktion syntyä edeltää konkreettinen aisti- 
tieto.

Materialistinen dialektiikka tarkastelee abstraktista ja kon
kreettista kahtena seikkana olion olemuksen tavoittamisessa. 
Abstraktinen on konkreettisen käsittämisen keino. Lenin kirjoitti, 
että yleinen on kuollutta, epätäydellistä, „mutta se onkin vain 
a s k e l m a  k o n k r e e t t i s e n  tiedostamiseen, sillä emme 
koskaan tiedosta konkreettista täydellisesti. Yleiskäsitteiden, 
lakien jne. ääretön summa antaa konkreettisen täydellisenä”

Konkreettinen ajattelussa on syvällisintä ja sisältörikkainta 
tietoa esineistä. Se ylittää abstraktisen tiedon siksi, että se ei 
kuvasta esineessä vain jotakin yhtä olennaista puolta, vaan 
erilaisia olennaisia puolia niiden yhteydessä, ts. ottaa esineen 
monipuolisemmin. Se ylittää myöskin konkreettisen aistimus- 1

1 B. H. JleHUH, 4>n:ioco<t>CKHe Terpaa», cTp. 261.
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peräisen tiedon, sillä se ei kuvasta esineen pinnallisia, ulkonai
sia ominaisluonteita niiden välittömässä yhteydessä, joka on 
aistihavainnon ulottuvilla, vaan olennaisia puolia niiden yhtä 
olennaisissa yhteyksissä.

Idealisti Hegel mystifioi abstraktisesta konkreettiseen johta
van kohoamisprosessin arvellen, että itse konkreettinen esine 
syntyy tämän prosessin tuloksena. Kun nousu abstraktisesta 
konkreettiseen on Hegelille itse esineen syntyä, niin Marxille 
se „...on vain keino, jolla ajattelu omaksuu konkreettisen, uusin
taa sen henkisesti konkreettisena”. Tiedostuksen kulussa 
abstraktisesta konkreettiseen ei synny itse konkreettinen esine 
(se on olemassa ennen tiedostusprosessia ja siitä riippumatta), 
vaan konkreettinen käsite olemassaolevasta esineestä. Tämä 
nousu merkitsee materialistille kulkua esineen olemuksen kaikin
puoliseen tiedostamiseen, jonka tuloksena muuttuu ja rikastuu 
tiedostettavan kuva, mutta ei itse esine.

Dialektinen logiikka katsoo siis, että konkreettinen on tie
dostusprosessin sekä lähtö- että päätekohta. Aistimusperäinen 
konkreettinen on tiedostuksen lähtökohta, ajattelun uusintama 
konkreettinen on tiedostuksen tulos, ja erilliset abstraktiot ovat 
välineitä tämän tuloksen saavuttamiseksi.

Jotta ymmärrettäisiin tiedostuksen kehityslakeja, sen dialek
tiikkaa, on selvitettävä historiallisen ja loogisen keskinäissuhde 
prosessissa, jossa esineestä saavutetaan konkreettinen tieto. 
Historiallisella tarkoitetaan reaalisen esineen omaa kehitystä; 
looginen on historiallisen heijastumaa. Historiallinen on ensi
sijainen, looginen toissijainen. Ei historia seuraa logiikkaa, 
kuten Hegel esittää, vaan logiikka kuvastaa historian 
perusvaiheita. Esineen kehityksessä on sattumia, mutkitteluja 
ja poikkeamista perustieltä puoleen tai toiseen. Looginen ei 
toista historiallista kaikissa yksityiskohdissa, vaan uusintaa 
tärkeimmän, sen olemuksen abstraktioissa, reaalisen kehitys
prosessin koko rikkauden tutkimisen pohjalla. Looginen ja his
toriallinen muodostavat ykseyden, mutta eivät ole identtisiä, 
samoja; ne käyvät yhteen pääasiassa, olennaisessa. Looginen on 
samaa historiallista, mutta historiallisen muodon satunnaisuuk
sista vapautunutta. Siten esimerkiksi Marxin »Pääomassa” tuo
daan ilmi loogisissa kategorioissa kapitalististen tuotantosuh
teiden vakiintumisen, ts. niiden synnyn ja muotoutumisen
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prosessi; Marx jättää tällöin syrjään kapitalismin synnyn ja 
kehityksen erikoisuudet eri maissa.

Tieteen tehtävänä on kuvastaa ilmiöiden perustavaa, johta
vaa historiallista yhteyttä tutkittavan esineen kehityksessä. 
V. I. Lenin kirjoittaa: ..Varminta yhteiskuntatieteen ollessa kysy
myksessä ja välttämätöntä sitä varten, että todella harjaannut
taisiin käymään oikein käsiksi tähän kysymykseen joutumatta 
harhateille pikkuseikkojen suuressa paljoudessa tahi taistelevien 
mielipiteiden suunnattomassa moninaisuudessa — kaikkein tär
keintä, jotta voitaisiin ryhtyä tutkimaan tätä kysymystä tieteel
liseltä kannalta — on se, ettei unohdeta historiallista perus
yhteyttä, että katsotaan jokaista kysymystä siltä kannalta, miten 
•tietty historian ilmiö on syntynyt, mitkä päävaiheet tämä ilmiö 
on kehityksessään läpikäynyt, ja katsotaan tämän kehityksen 
kannalta, mitä kyseessä olevasta ilmiöstä on tullut nyt.” 1

Materialistisesti ymmärretty loogisen ja historiallisen ykseys 
on johtava periaate tieteen ja sen kategorioiden järjestelmän 
rakentamisessa. Tieteen käsitteiden johdonmukaisen etenemisen 
tulee kuvastaa tämän tieteen tutkimien ilmiöiden perustavaa 
■historiallista yhteyttä.

Looginen on historiallisen yleistettyä, oikaistua heijastelua 
siinä mielessä, että se kuvastaa todellisuutta sen lainmukaisessa 
kehityksessä ja selittää tämän kehityksen välttämättömyyden. 
Ja sitä varten se voi ja sen täytyykin joskus loitontua jonkin 
yhden esineen reaalisesta historiasta, sillä on mahdollista, ettei 
tuo esine olekaan jossain suhteessa tyypillinen. Esimerkiksi 
selvittäessään sosialistisen vallankumouksen olemusta ja perus
vaiheita teoria voi joissakin kohdin loitontua vallankumouksen 
vaiheiden vuorojärjestyksestä tässä tai tuossa maassa, mikäli 
nuo vaiheet ilmentävät vallankumouksen erikoisuuksia kysei
sessä maassa. Mutta tämä loogisen heijastetun poikkeaminen 
historian kirjaimellisesta seuraamisesta tapahtuu historian 
lakeja vastaavasti, monien samanluontoisten ilmiöiden kehityk
sen yleistämisen ja niiden olemuksen selvittämisen pohjalla. 
Lokakuun vallankumouksen kokemus Venäjällä sekä vallanku
mouksen kokemus Kiinassa ja muissa kansandemokratian *

* V. I. Lenin, Teokset, 29. osa, s. 450.
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maissa suo mahdollisuuden selvittää paremmin ja täsmällisem
min, mikä on yhteistä ja tärkeintä sosialistisessa vallankumouk
sessa, erottaa yleinen tälle tai tuolle maalle ominaisesta erikoi
sesta.

Historiallinen menetelmä ilman loogista on sokea, kun taas 
looginen ilman historiallista on tarkoitukseton. Niinpä ihmisen 
muodostumisen historiaa tutkittaessa voidaan kuvailla esivan- 
hempiemme korvien, leukaluiden, hampaiden, jalan, käynnin jne. 
muuttumisen reaalista historiallista prosessia. Kaikki nämä 
ilmiöt ovat yhteydessä ihmisen muodostumisprosessiin, mutta 
näiden muutosten pelkkä kuvaileminen ei paljasta ihmisen alku
perän todellista historiaa. Ellei ymmärretä, mitä ihminen on, 
ei voida ymmärtää ihmisen ilmaantumisen historiaa.. Samoin 
ei voida esittää porvarillisten tuotantosuhteiden historiaa, ellei 
selvitetä pääoman olemusta. Mutta mahdotonta on myöskin sel
vittää esineen olemusta, ellei piitata sen reaalisesta historiasta. 
Looginen suhtautumistapa perustuu esineen reaalisen kehitys
prosessin tutkimiseen ja sen tavoitteena on esineen olemuksen 
selvittäminen. Jotta siihen päästäisiin, on otettava ilmiöt siinä 
kehityksen kohdassa, jossa F. Engelsin sanonnan mukaan »pro
sessi saavuttaa täyden kypsyyden ja klassillisen muodon”. 
Niinpä ihmisen olemusta voidaan ymmärtää parhaiten analysoi
malla nykyajan ihmistä eikä villiä metsäläistä. Kapitalismin 
olemuksesta päästään perille tutkimalla kypsyneitä kapitalisti
sia suhteita. Edeltävän tutkiminen auttaa tietenkin seuraavan 
tutkimista, mutta kehityksen tuloksen tuntemus auttaa vähin
tään yhtä suuressa määrässä tiedostamaan syvällisemmin edel
täneitä vaiheita. Kypsyneessä muodossa voidaan selvästi nähdä 
se mikä aikaisemmin esiintyi vasta itumuodossaan. Kehityksen 
korkeimpaan muotoon sisältyy kaikki alempi tavalla tai toisella. 
Eritellessämme liikunnan korkeimman muodon olemusta saam
me tavalla tai toisella selville edeltäneet vaiheet, ts. historian. 
Niinpä kypsyneet kapitalistiset suhteet ovat yhteenvetoa niiden 
synnyn ja kehityksen koko historiasta.

Loogisen ja historiallisen ykseyden periaatetta on sovellet
tava myös tiedostusprosessin tutkimiseen. Esineen teoriaan 
sisältyy myös tuon teorian oma historia. Ilman nykyaikaisen 
tieteellisen teorian olemuksen tuntemusta näyttää aikaisempi tie
teellisen ajattelun historia suurten ajattelijain pelkkien virheiden
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kokoelmalta eikä historiallisen kehityksen johtolankaa voida 
ymmärtää. Fysiikan todellinen historia voidaan kirjoittaa vain 
asettumalla nykyajan tieteen tas.olle ja filosofian tieteellinen 
historia voidaan luoda vain filosofian korkeimman saavutuksen, 
dialektisen ja historiallisen materialismin asenteista.

Siitä seikasta, että esineen olemuksen tutkiminen selvittää 
jossakin määrin myös tämän esineen historian, ei seuraa, että 
looginen sulkee pois tai tekee tarpeettomaksi historian tutkimi
sen. Päinvastoin, dialektinen metodi vaatii välttämättä esineen 
reaalisen historian tutkimista kaikkia yksityiskohtia myöten. 
Ilman esineen historian tutkimista ei ole myöskään sen teoriaa. 
Esineen historian, ts. sen kehityksen selvittäminen on kaiken
laisen Kateellisen tutkimuksen tehtävä. Dialektinen katsanto
kanta on todella historiallinen. Ilman historian tutkimista ei 
prosessin olemuksen looginen kuvastaminen ole mahdollista. 
Engels kirjoitti: „...Looginen kehitys ei ole suinkaan velvollinen 
pysyttelemään pelkästään abstraktisella alueella. Se tarvitsee 
päinvastoin historiallista kuvitusta, alituista kosketusta todelli
suuteen.” 1

Kun logiikka, ajattelu saa selville tämän tai tuon prosessin 
olemuksen sen kypsyneessä muodossa, ei se merkitse tieteellisen 
tutkimuksen päättymistä. Looginen on ainoastaan väline his
toriallisen tiedostamisessa. Se antaa periaatteen kaikinpuoliselle 
tutkimukselle. Kun esineen historian esityksen perustaksi ote
taan olemuksen tuntemus, niin kaikki historialliset yksityis- 
seikat, sattumat ja poikkeamat käyvät ymmärrettäviksi ja saa
vat selityksensä, niiden esittämä osa esineen välttämättömässä 
kehityksessä selvenee, historian tuntemus tulee eläväksi ja 
täysiveriseksi. Mutta historialliset yksityiskohdat ilman niitä 
yhdistävää perustetta muuttuvat sattumien kasautumaksi, muok
kaamattomien tosiseikkojen röykkiöksi. Vasta looginen ja 
historiallinen yhdessä tekevät mahdolliseksi ymmärtää kaikin 
puolin ja syvällisesti liikunnan lainmukaista ja runsasta sisäl
töä, ilmiöiden kehitystä luonnossa, yhteiskunnassa ja ajatte
lussa.

1 F. Engels, Karl Marx zur Kritik der politischen ökonomie, K. Marx. 
„Zur Kritik der politischen ökonomie”, Erstes Heft, 1934, S. 200.
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Ajattelun muodot ovat tärkeimpiä tiedostamisen aineksia ja 
välineitä, niissä ihminen kuvastaa ikuisesti liikkuvan luonnon 
universaalista lainmukaisuutta. Tieteellisen maailmankuvan 
muodostumisen looginen prosessi toteutuu arvostelmissa, pää
telmissä, hypoteeseissa, teorioissa, käsitteissä, kategorioissa jne.

Dialektisen logiikan keskeinen ongelma on ajattelun muo
tojen muodostumisen ja kehityksen tutkiminen sekä käytännön 
merkityksen selvittäminen ajattelun muotojen liikunnassa. Dia
lektiikka tutkii kaikilta puolin ajattelun muotoja, selvittelee 
niiden objektiivista sisältöä, osoittaa niiden keskinäisen yhtey
den prosessissa, jossa saavutetaan totuudellinen tieto maail
masta.

Eräs ajattelun muoto on arvostelma, jonka avulla tiedoste
taan esineiden eri puolia, ominaisuuksia ja suhteita. Arvostelma 
on ajatus, joka myöntää tai kieltää jotakin jostakin. Siinä 
kuvastuu yksityisen ja yleisen dialektiikka. Esimerkiksi „kulta 
on metalli” : kulta on yksityinen, metalli yleinen. Tiedostamis
prosessissa tapahtuu siirtymistä arvostelmasta toiseen, tiedos- 
tuksen tasolta toiselle, korkeammalle. Arvostelman erilaiset. 
muodot ovat tämän prosessin eri renkaita eli kohtia.

Tiedostaminen kulkee yksityisestä erikoisen kautta yleiseen. 
Samanlaista tietä kulkee myös arvostelmien kehitys: yksityisyy
den arvostelmasta erikoisuuden arvostelman kautta yleisyyden 
arvostelmaan. Yksityisyyden arvostelmassa todetaan joidenkin 
ilmiöiden yhteys. Tiedostamisen kehitys edelleen johtaa sellaisen 
arvostelman muotoilemiseen, jossa kuvastuu joidenkin erityisten 
liikunnan muotojen yhteyden laki (erikoisuuden arvostelma), ja 
vihdoin yleisyyden arvostelmassa tiedostamme yleisen kehitys- 
lain. Niinpä tiede totesi aluksi, että erillisen alkuaineen, esimer
kiksi radiumin atomit voivat jakautua yksinkertaisemmiksi 
ainesosasiksi; se on yksityisyyden arvostelma. Sitten muotoiltiin 
erikoisuuden arvostelma: kokonaisella ryhmällä meille tunnet
tuja raskaimpia alkuaineita on luonnollisen radioaktiivisuuden 
ominaisuus. Nyt on tiede saavuttanut sellaisen tason, että voi
daan muotoilla yleisyyden arvostelma: jokainen kemiallinen 
alkuaine voidaan tietyissä olosuhteissa muuttaa toiseksi alku
aineeksi.

5. Ajattelun muodot ja  niiden osuus tiedostamisessa

339



Valtavan suuri merkitys tiedostamisprosessissa on päätel
mällä. Päätelmäksi nimitetään ajattelun muotoa, jonka avulla jo 
olevan, aikaisemmin saavutetun tiedon perusteella johdetaan 
uutta tietoa. Niinpä ihminen ei ole välittömästi mitannut etäi
syyttä Maasta toisille taivaankappaleille, mutta hän tietää nämä 
etäisyydet päätelmien perusteella. Objektiivisen perustan mah
dollisuudelle siirtyä tunnetusta tuntemattomaan muodostaa 
luonnossa ja yhteiskunnassa vallitseva lainmukaisuus. Ilmiöiden 
lainmukaisella yhteydellä on yleinen luonne ja siksi voidaan 
tuon yhteyden tuntemuksen perusteella tehdä johtopäätöksiä 
ilmiöistä, joita ei voida havaita välittömästi, mutta jotka ovat 
tiettyjen lakien vaikutuksen alaisia. Ihminen ei havaitse atomeja 
aistein, mutta tiedostetuista laeista tehtyjen päätelmien perus
teella hän tietää, että kaikilla atomeilla on elektroneja, protoneja 
ja neutroneja.

Päätelmien muodot ovat monenlaisia: toiset esittävät paik
kansapitäviä lausuntoja, toiset taas enemmän tai vähemmän 
todennäköisiä. Filosofian historiassa on tehty yrityksiä esittää 
jokin yksi päätelmätyyppi ainoana varm ana,ja arvokkaana kei
nona saada uusia tuloksia. Niinpä empiirikot (Bacon, Locke ym.) 
pitivät sellaisena keinona induktiota, jossa päättelyprosessi kul
kee yksityisestä yleiseen, erillisistä tosiasioista yleiseen johto
päätökseen. Rationalistit (Descartes ym.) liioittelivat sitävas
toin deduktion merkitystä eli päättelyä yleisestä yksityiseen, 
jolloin yleinen johtoajatus ulotetaan erillisiin yksityistapauksiin. 
Kumpienkin katsomus on yksipuolinen. Ei ole sellaista tieteen 
alaa, jolla päättely tapahtuisi ainoastaan induktion tai ainoas
taan deduktion avulla.

Dialektinen logiikka osoittaa erilaisten päättelymuotojen 
yhteyden, ykseyden todellisuuden tiedostamisprosessissa. Induk
tio ja deduktio täydentävät molemminpuolisesti toisiaan. Engels 
kirjoittaa: „Sen sijaan että yksipuolisesti ylistettäisiin jompaa
kumpaa niistä taivaisiin saakka toisen kustannuksella, on pyrit
tävä soveltamaan kumpaakin omalla paikallaan, ja tähän voi
daan päästä vain siinä tapauksessa, ettei jätetä huomaamatta 
niiden yhteenkuuluvuutta, niiden molemminpuolista toisensa 
täydentämistä.” 1 * 340

1 F. Engels, Dialektik der Natur, S. 638.
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Tiedostamisprosessissa ihminen havaitsee erillisiä yksityistapauksia, sitten 
hän yleistää ne ja muotoilee yleisen johtoajatuksen. Se on induktiivinen pro
sessi. Saadun yleistyksen hän ulottaa uusiin ilmiöihin, tosiasioihin ja tapauk
siin. Se on deduktio. Esimerkiksi Mendelejev, kun hän tutki erillisiä kemialli
sia alkuaineita, löysi alkuaineiden atomipainon ja niiden kemiallisten ominai
suuksien välisen yhteyden. Se johti jaksoittaisuuden lain muotoilemiseen. Tästä 
laista hän teki useita osittaisia johtopäätöksiä (deduktio) joidenkin alkuainei
den kohdalla: hän ennusti uusien, vielä löytämättä olleiden alkuaineiden omi
naisuudet, oikaisi joidenkin vähän tutkittujen alkuaineiden atomipainot jne. 
Siten tapahtuu kehitys induktion ja deduktion keskinäisen yhteyden ja mo
lemminpuolisen täydentämisen tietä.

Deduktio ei tule toimeen ilman induktiota: jotta voitaisiin 
johtaa yleisestä, on tämä yleinen ensin saatava. Ihmisellä ei ole 
synnynnäisiä tietoja. Induktio puolestaan edellyttää välttämättö- 
mästi deduktiota. Pelkän induktion perusteella ei saada luotet
tavaa tietoa. Jonkin ominaisuuden toistuvuuden pelkkä havait
seminen useilla esineillä ei ole vielä todiste tämän ominaisuuden 
välttämättömyydestä ja lainmukaisuudesta kaikissa kyseiseen 
luokkaan kuuluvissa esineissä. Induktion tuloksena saatu yleis
tys on tarkistettava, siitä on johdettava seuraukset ja nämä 
seuraukset on tarkistettava käytännössä. Näin ollen vain induk
tion, deduktion ja käytännön keskinäinen yhteys johtaa luotetta
vaan tietoon.

Tiede ei pääse kerralla ilmiöiden olemuksen, niiden kehitys- 
lain luotettavaan tuntemukseen. Tie luotettavaan tietoon kulkee 
hypoteesien, olettamusten esittämisen ja käytännössä tapah
tuvan hypoteesien tarkistuksen kautta. Tutkiessaan joitakin 
ilmiöitä tiedemies antaa niille selityksiä (lausuu olettamuksia 
ilmiöiden lainmukaisesta yhteydestä). Jatkuva tutkimus johtaa 
uusien tosiasioiden selvittämiseen, ja näiden joukossa voi olla 
sellaisiakin, jotka ovat ristiriidassa esitetyn hypoteesin kanssa. 
Silloin käy tarpeelliseksi uusi selitystapa (uusi hypoteesi). Silli 
tavoin siirtymällä selityksestä toiseen, täsmällisempään, tiede
mies päätyy lain selville saamiseen.

Vuonna 1896 Becquerel sai selville sen tosiasian, että uraa
nissa ja sen yhdisteissä esiintyy radiumsäteilyä. Pian sen jälkeen 
havaittiin radiumsäteilyä toistenkin alkuaineiden suoloissa ja 
erotettiin uusi alkuaine, radium. Nämä seikat, jotka alussa 
olivat käsittämättömiä, eivät olleet selitettävissä aikaisemmin 
tunnetuilla syillä. Sen johdosta Rutherford ja Soddy esittivät



hypoteesin, että kaikkien radioaktiivisten alkuaineiden atomit 
purkautuvat, hajoten osiin; radioaktiiviset säteet ovat sellaisessa 
purkauksessa muodostuvia siruja. Hypoteesi radioaktiivisesta 
hajautumisesta oli alkuna uusille tutkimuksille. Tämän hypotee
sin tarkistus johti uusien ilmiöiden keksimiseen; näiden ilmiöi
den joukossa oli sellaisiakin, jotka eivät mahtuneet tuon hypo
teesin puitteisiin. Ilmaantui uusia hypoteeseja, jotka täydensivät 
ja  oikaisivat Rutherfordin ja Soddyn hypoteesia, kunnes vihdoin 
luotiin tieteellinen teoria.

Hypoteesi esiintyy tieteellisen tiedon kehitysmuotona tiellä 
objektiiviseen totuuteen. Kopernikuksen ja Darwinin teoriat sekä 
Mendelejevin jaksoittaisuuden laki olivat tiettyyn ajankohtaan 
saakka tieteellisen hypoteesin asemassa. Sitten käytäntö näytti 
toteen niiden objektiivisen totuudellisuuden ja muutti nuo hypo
teesit luotettaviksi tieteellisiksi teorioiksi. Nykyajan luonnon
tiede on hypoteesien muodostamien rakennustelineiden ympä
röimä.

Hypoteesin tiedostamisessa esittämän luovan osuuden ali
arviointi on aina ollut seuralaisena rajoitetulle empiiriselle suh
tautumiselle todellisuuden tutkimiseen. Positivistit, jotka kieltä
vät tieteen mahdollisuuden tunkeutua ilmiöiden olemukseen, 
pitävät hypoteesia tieteen myrkkynä, järjen ruttona. Heidän mie
lestään ei tarvitse rakennella hypoteeseja ilmiöiden liikunnan 
lainmukaisuuksista, tieteen tulee vain pöytäkirjan tavoin kirjata 
tosiasioita.

Mutta todellisuudessa hypoteesit, tekevät esineen tutkimisen 
määrätietoiseksi ja johtavat luonnon ja yhteiskunnan lakien 
selvittämiseen. Lomonosov vertasi hypoteeseja luomistyön pur
kauksiin, jotka tarjoavat mahdollisuuden ..saavuttaa tietoja, 
joiden perille matalamielisten ja tomussa ryömivien järki ei 
milloinkaan pääse”. Kokeita suorittaessaan ja uusia seikkoja 
tarkkaillessaan tutkija noudattaa hypoteesia. Tarkkailtaessa 
pitää tietää, mihin on katsottava, mitä etsittävä. Hypoteesi osoit
taakin tuon suunnan. Monet hypoteesit ovat jääneet vaille tosi
asi ain vahvistusta, mutta tämä seikka ei kelpaa todisteeksi 
hypoteesien soveltamista vastaan tiedostamisessa. Kuolleetkin 
hypoteesit ovat esittäneet suurta osaa tieteessä, ne ovat raivan
neet tietä totuuteen.
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Hypoteesin esimerkistä näkyy hyvin empiirisen ja teoreetti
sen yhteys tiedostamisessa: lähdemme tosiasioista, havainnoista 
ja kohoamme abstraktiseen ajatteluun, yleistämme, rakennamme 
hypoteesin, ja hypoteesin tarkistamista varten palaamme jälleen 
tosiasioihin, havaintoihin ja kokeiluihin. Kun hypoteesi on todis
tettu, tulee siitä luotettava tieteellinen teoria, joka muodostuu 
keskenään yhteydessä olevien, yhteisen periaatteen yhdistämien 
käsitteiden järjestelmästä.

Käsite ajattelun muotona kuvastaa ilmiöiden olemusta. 
Niinpä käsitteet „luku”, »elektroni”, »piste”, »kuvio”, »proleta
riaatti” kuvastavat yleistä ja olennaista suuressa ilmiöiden 
ryhmässä. Käsitteissämme kuvastuvaa yleistä ei johdeta järjestä, 
vaan se on olemassa objektiivisesti yksityisissä ilmiöissä ja 
olioissa. Käsitteiden avulla tavoitetaan suuri paljous erilaisia 
aistein havaittavia olioita. Jotta siis voitaisiin muodostaa käsite, 
on tutkittava suuri joukko yksityisiä ilmiöitä, olioita. Käsitteen 
muodostuminen on tulos pitkällisestä tiedostamisprosessista, 
jonkinlainen yhteenveto sen kehityksestä.

Käsitteiden muodostumisprosessiin ei sisälly ainoastaan eri
laisten havaintojen vertaileminen keskenään ja yhteisen, saman
kaltaisen tunnusmerkin erottaminen esineissä. Pelkkä yhteisen 
erottaminen ei johda tieteellisen käsitteen muodostumiseen. Jos 
esimerkiksi vertaillaan toisiinsa kyntämistä, raudan taontaa ja 
kalanpyyntiä ja näistä prosesseista löydetään sellainen yhteinen 
tunnusmerkki kuin »ruumiillisen ponnistuksen käyttäminen”, ei 
voida muodostaa työn tieteellistä käsitettä. Tämä yhteinen 
tunnusmerkki ei ole työlle oleellisesti yhteinen. Eläimetkin hank
kivat ravintonsa ruumiillisten ponnistusten avulla. Työ on 
yhteiskuntaihmisen tarkoituksenmukaista toimintaa luonnon esi
neiden muuttamiseksi työvälineiden avulla. Esineen olemus saa
daan selville määrittelemällä kaikilta puolin sen yhteydet ja 
ympäristötekijät, selvittämällä sen paikka ja osa tässä tai tuossa 
järjestelmässä.

Käsitteen muodostamiseksi käytetään mitä erilaisimpia tie
teellisiä tutkimustapoja: tarkkailua, kokeilua, erimuotoisia pää
telmiä niiden ykseydessä, hypoteesien rakentamista ja  tarkista
mista jne. Tärkeällä sijalla tässä prosessissa ovat analyysi ja 
synteesi.
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Analyysi, erittely eli esineen ajatuksellinen jaottelu sen 
ainesosiin tarkoituksena saada selville mutkikkaan yksinkertai
simmat ainekset, on välttämätön kaikenlaisessa tieteellisessä 
tutkimuksessa. Analyysi tekee mahdolliseksi erottaa ja ymmär
tää tutkittavan ilmiön olennaiset puolet. Jos emme tiedä, millai
sista aineksista yhteiskunta muodostuu, emme milloinkaan 
ymmärrä sen olemustakaan emmekä voi selvittää sen erilaisten 
ainesten suhdetta. Mutta esineen tutkiminen ei rajoitu analyy
siin. Analyysin merkityksen liioitteleniinen, sen muuttaminen 
ainoaksi tutkimustavaksi johtaa metafyysilliseen käsityk
seen maailmasta, esineiden jaotteluun erillisiksi, irrallisiksi 
aineksiksi, joilla ei muka ole yhteyttä keskenään. Pelkän analyy
sin tuloksena saadut käsitteet ovat luonteeltaan yksipuolisia, 
vailla syvällisyyttä. Tieteellinen ajattelu edellyttää analyysin ja 
synteesin ykseyttä, minkä avulla tapahtuu konkreettisen uusinta- 
minen ajattelussa. »...Ajattelu”, kirjoittaa Engels, „on yhtä suu
ressa määrin tietoisuuden esineiden jakamista niiden ainesosiin 
kuin toisiinsa liittyvien ainesosien yhdistämistä ykseyteen. Ilman 
analyysia ei ole synteesiä.” 1

Analyysin ja synteesin ykseys on dialektisen ajattelumetodin 
tärkeimpiä vaatimuksia. Synteesi antaa tiedon objektista yhtenä 
kokonaisuutena. Mutta tämä tieto saavutetaan ensinnäkin sitä 
edeltäneen analyysin pohjalla ja toiseksi on ajatuksessa yhdis
tettävä vain se mikä on yhtyneenä todellisuudessa, objektiivi
sesti. Idealistisessa filosofiassa on synteesillä se vika, että siinä 
yhdistetään ajatuksessa erilaisia aineksia riippumatta siitä, mikä 
on niiden suhde toisiinsa todellisuudessa. Se johtaa synteesin 
mielivaltaisuuteen.

Tieteelliseen käsitteeseen eivät sisälly kaikki esineen yksityi
set tunnusmerkit. Teoksessaan »Agraarikysymys ja 'Marxin 
arvostelijat’ ” Lenin väitteli niitä vastaan, jotka yrittivät »sisäl
lyttää yleiseen käsitteeseen kaikki yksityisilmiöiden osittaiset 
tunnusmerkit”. Mutta käsite ei ole myöskään irrallaan yksilölli
sen ja erikoisen rikkaudesta. Käsite tavoittaa yksityisen, osittai
sen kuvastamalla sen kehityksen lainmukaisuuksia kaikilta puo
lin ja syvällisesti. Jos käsite pyrkisi tavoittamaan esineen kaikki

1 F. Engels, Anti-Döhring, s. 48.

344



osittaiset, yksityiset tunnusmerkit, ei se pääsisi olemuksen tie
dostamisessa aistimuksia ja havaintoja pitemmälle.

Liikuntaa, todellisuuden kehitystä voidaan kuvastaa vain 
kehittyvissä käsitteissä. Lenin kirjoitti: »...Inhimilliset käsitteet 
eivät ole liikkumattomia, vaan ne liikkuvat ikuisesti, muuttuvat 
toisikseen, sävyttävät toisiaan, ilman sitä ne eivät kuvasta elä
vää elämää.” 1

Monet nykyajan idealistifilosofit myöntävät käsitteiden muut
tuvuuden, joustavuuden, mutta tulkitsevat sitä sofistisesti. Käsit
teiden muuttuvuus on sofistien mielestä tulos ajattelevan subjek
tin mielivallasta: he tarkastelevat käsitteiden liikuntaa olioiden 
liikunnasta riippumatta. Mutta miksi pitää muuttaa käsitteitä, 
ellei samalla saada täsmällisempää kuvaa liikkuvasta mate
riasta? Käsitteiden muutos ei ole itsetarkoitus, vaan keino 
päästä syvemmälle kehittyvien esineiden olemukseen.

Materialistinen dialektiikka osoittaa käsitteiden liikunnan 
objektiivisen lähteen, se tarkastelee tieteellisten käsitteiden 
joustavuutta aineellisen maailman monipuolisuuden ja kehityk
sen heijastumana. Käsitteiden liikunta tapahtuu uusien havait
tujen tosiasioiden ja vallitsevan käsitteen välisten ristiriitojen 
ratkaisemisen pohjalla. Ensimmäisen tieteellisen käsitteen ato
mista loi 18. vuosisadalla kemia, joka totesi, että saman kemial
lisen alkuaineen atomeilla on samat ominaisuudet ja että ne ovat 
jakamattomia. Tällä käsitteellä oli valtavan suuri merkitys tie
teessä. Mutta sitä seurannut tieteellinen käytäntö havaitsi tosi
asioita (elektronin löytö), jotka eivät sopineet vallinneeseen 
atomin käsitteeseen. Nämä tosiasiat johtivat atomin käsitteen ja 
useiden toisten fysikaalisten käsitteiden murtumiseen ja muuttu
miseen.

Käsitteiden kehitysprosessi käy kahteen suuntaan: 1) aikai
semmat käsitteet syvenevät, täsmentyvät ja kohoavat korkeam
malle abstraktion tasolle; 2) ilmaantuu uusia käsitteitä. Ihmiset 
eivät luovu kerralla aikaisemmista totunnaisista käsitteistä. Van
hojen käsitteiden murtuminen saattaa tiedemiehiä usein neuvot
tomuuteen, jopa epätieteellisiin katsomuksiinkin.

Vanhojen käsitteiden sisällön muuttuminen ja uusien ilmaan
tuminen johtaa siihen, että erilaisten käsitteiden välillä ja

1 B. M. JlenuH, 4>H/ioco4>CKHe TerpaAH, erp. 237.
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samankin käsitteen puitteissa esiintyy eroavuuksia ja risti
riitoja.

Tällöin on objektiivisia ristiriitoja heijastavat ristiriidat 
käsitteissä erotettava tarkoin sellaisista ristiriidoista, jotka 
johtuvat sekaannuksesta, tämän tai tuon henkilön kyvyttömyy
destä ajatella johdonmukaisesti ja loogisesti. Edelliset johtavat 
tiedon kehittymiseen, jälkimmäiset haittaavat totuudellista tie
dostamista.

Yleisimpiä käsitteitä, joissa kuvastuvat maailman tärkeim
mät ominaisuudet, lainmukaisuudet, nimitetään kategorioiksi. 
Jokaisella tieteellä on omat kategoriansa. Esimerkiksi fysiikka 
käyttelee sellaisia kategorioita eli peruskäsitteitä kuin massa, 
energia, aine, kenttä jne.; kansantaloustieteellä on omat katego
riansa: tavara, arvo, abstraktinen ja konkreettinen työ ym.; dia
lektiikalla on omat kategoriansa: laatu, määrä, olemus, ilmiö, 
ristiriita jne. Dialektiikan kategoriat, erotukseksi toisten 
tieteiden kategorioista, kuvastavat luonnon, yhteiskunnan ja 
ajattelun ilmiöiden kaikkein yleisimpiä lakeja ja ominaisuuksia. 
Siitä syystä tarvitaan minkä tahansa esineen tutkimisessa taitoa 
soveltaa oikein dialektiikan kategorioita.

Kategoria on erittäin laajassa mitassa yleistävä käsite. 
Jokainen kategoria käsittää hyvin laajan piirin ilmiöistä. Niinpä 
esimerkiksi materian kategoria käsittää kaikki tajunnasta riippu
matta olemassaolevat esineet ja ilmiöt. Mutta siitä ei suinkaan 
seuraa, että kategoriat olisivat kuivettuneita, sisällöltään köyhiä 
abstraktioita. Tieteelliset kategoriat keskinäisessä yhteydessään 
otettuina kuvastavat syvällisesti ja kaikilta puolin luonnon, 
yhteiskunnan ja inhimillisen ajattelun kehityksen tärkeimpiä 
1 a inmukaisuuksi a.

Ollen eräänlainen yhteenveto tiedostamisesta ja kuvastaen 
ulkomaailman tärkeimpiä ominaisuuksia ja lainmukaisuuksia 
kategoriat ovat askelmia tiedon kehityksessä. Esimerkiksi kate
goriat liikunta, syy, seuraus, ristiriita, laatu, olemus, laki jne. 
ovat solmukohtia, jotka auttavat suuntautumaan äärettömän 
mutkikkaassa ja monimuotoisessa todellisuuden ilmiöiden ver
kossa. Kategorioissa on yleistettynä kaikki edelläkäynyt tiedos
tamisen kokemus.

Ihminen käyttää kategorioihin sisältyvää tietoa esittääkseen 
uusia arvostelmia, päätelmiä ja käsitteitä. Ilman kategorioita,
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sanoo Engels, ei ihminen pysty yhdistämään toisiinsa kahta 
yksinkertaista tosiasiaa. Niinpä arvostelma „tämä talo on suu
rempi kuin toinen” perustuu aikaisempaan kokemukseemme, joka 
■on kiteytynyt määrän kategoriaan. Kategoriat, joiden perusteella 
yhdistelemme toisiinsa aistihavaintojamme, ovat itse syntyneet 
aistimusperäisen kokemuksen yleistyksenä. On opittava käytte- 
lemään kategorioita oikein, käyttämään niitä maailman tieteel
liseen tiedostamiseen.

6. Käytäntö tiedostiiksen perustana ja totuuden kriteerinä

Tiedostus syntyy ihmisen käytännöllisen toiminnan pohjalla 
ja  sen tarpeiden tyydyttämistä varten. Käytännöksi nimitetään 
ihmisten aistimellis-aineellista toimintaa, joka muuttaa esineitä, 
ilmiöitä ja todellisuuden prosesseja. Tiedostuksen pohjana oleva 
käytäntö on sellaista subjektin (ihmisen) ja objektin (aineellisen 
esineen) vuorovaikutusta, jonka välittömänä tuloksena on objek
tin muuttuminen. Niinpä ihminen muuttaa työvälineiden avulla 
maaperää: kuohkeuttaa, lannoittaa sitä jne. Tuloksena on maan 
hedelmällisyyden lisääntyminen. Käytäntö ei muuta ainoas
taan objektia, se muuttaa myös. subjektia. Ihminen kehittyy 
työssä.

Käytäntöön kuuluu monta puolta. Sen perustan muodostaa 
aineellisten hyödykkeiden — ravinnon, vaatteiden, työvälineiden 
jne. tuotanto. Käytäntöön kuuluu toisiakin yhteiskunnallisen 
toiminnan muotoja, jotka johtavat aineellisen maailman muuttu
miseen: luokkataistelu, kansallinen vapausliike, vallankumous; 
yhteiskunnalliseen käytäntöön kuuluu myös toiminta kansanva
listuksen, terveydensuojelun ym. aloilla.

Tiedostusprosessi kuuluu ihmisten teoreettiseen toimintaan. 
Teoria on tieteellistä yleistystä käytännöstä, todellisuuden 
kuvastumista Ihmisen tajunnassa. Teoria ei sinänsä muuta 
todellisuutta. Voimme rakentaa ihanteellisia suunnitelmia maail
man uudistamiseksi, tehdä mielessämme vallankumouksia, mutta 
maailma ei » itä  muutu. Tiedostuksen, ajattelun ja teorian suuri 
aktiivinen merkitys, on siinä, että ne voivat osoittaa teitä maail
man muuttamiseen. Mutta aatteiden toteuttamiseen elämässä 
tarvitaan käytännöllistä toimintaa.
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Ihmisten teoreettinen toiminta ei ole itsenäistä, autonomista: 
se on syntynyt ja kehittynyt käytännön pohjalla. Todellisuuden 
tajuaminen, sen heijastuminen ihmisen aivoissa on välttämä
töntä menestykselliselle käytännölliselle toiminnalle. Käytäntö 
on teorian perusta, sen kehityksen liikkeellepaneva voima. Käy
tännön tarpeet, erityisesti tuotannon tarpeet osoittavat suuntaa 
tieteen kehitykselle ja vievät sitä eteenpäin. Engels kirjoitti: 
„Kun yhteiskunnassa esiintyy jokin teknillinen tarve, niin se 
edistää tieteen kehitystä enemmän kuin kymmenen yliopistoa." 1

Mutta ei ainoastaan käytäntö, muunmuassa tuotannollinen, 
kehitä tiedostamista. Tapahtuu päinvastainenkin prosessi: teo
reettisen tiedostamisen tulokset kannustavat käytännöllisiin 
uudistuksiin. Tämän yhteydessä muuttuu tieteen suhde tuotan
toon, „tiede muuttuu yhä enemmän välittömäksi tuotantovoi
maksi ja tuotanto nykyaikaisen tieteen teknologiseksi soveltami
seksi” 2 Tässä tiedostuksen ja käytännön ykseydessä, vuorovai
kutuksessa jää käytännölle etusija.

Tiede, teoria syntyy käytännön tarpeista ja sen yleistyksenä. 
Tähtitiede syntyi kaupan ja merenkulun tarpeista, erilaiset fysii
kan alat ilmaantuivat tyydyttämään kasvavan tuotantotekniikan 
tarpeita. Höyryn aikakausi synnytti lämpöopin, siirtyminen 
sähkömoottoreihin vaati sähköteorian yksityiskohtaista kehitte
lemistä. Käytännön pohjalla ilmaantuvat ja kehittyvät käsitteet 
ja teoriat. Ihminen kiinnittää huomionsa ennen kaikkea niihin 
esineihin ja niihin puoliin, jotka ovat käytännöllisesti hyödyllisiä 
ja välttämättömiä hänen elämälleen. Käytäntö osoittaa, mikä 
puoli esineessä on erotettava pääasialliseksi, oleelliseksi. Sellai
nen erittäin tärkeä biologian käsite kuin laji on syntynyt käytän
nöllisen toiminnan pohjalla maatalouden ja karjanhoidon alalla. 
Ihmiset ovat kiinnittäneet huomionsa ennen kaikkea heille käy
tännöllisesti hyödyllisiin kasveihin ja eläimiin, yhdistellen eri 
yksilöitä yhdenkaltaisiin ryhmiin tiettyjen objektiivisten tunnus
merkkien mukaan. Sittemmin alettiin ryhmitellä kasveja ja eläi
miä myös niiden sukulaisuuden eikä vain yhdennäköisyyden 
perusteella. Siten syntyi geneettinen lajin käsite.

Yhteiskuntatieteet syntyvät ja kehittyvät käytännön pohjalla. 
Tieteellisen sosialismin teoria syntyi yleistyksenä työväenliik- * *

1 K. Marx ja  F. Engels, Valitut teokset, U osa, s. 456.
* Tie kommunismiin, s. 206.
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keen käytännöstä ja työväenluokan porvaristoa ja sortoa vastaan 
käymän taistelun tarpeita varten.

Luonnontieteiden ja teknillisten tieteiden irtaantuminen tuo
tannon käytännöstä johtaa teknillisen edistyksen hidastumiseen 
ja tieteen pysähtymiseen. Elävöittävästä lähteestään, käytän
nöstä irtaantunut tiede surkastuu ja alkaa harrastaa pikkukysy- 
myksiä tai skolastisia järkeilyjä. «Tieteen kehityksen menestyk
sellisyyden takeena”, sanotaan NKP:n ohjelmassa, „on sen erot
tamaton yhteys kansan rakentavaan työhön, kommunistisen 
rakennustyön käytäntöön.” Jos yhteiskuntatieteiden yhteys val
lankumouksellisen liikkeen sekä sosialismin ja kommunismin 
rakennustyön käytäntöön heikkenee, johtaa se dogmaattisuuteen, 
kaavaoppisuuteen, tieteen, marxilais-leniniläisen teorian vääris
tymän. Juuri tästä syystä on kommunistinen puolue asettanut 
neuvostotiedemiesten tehtäväksi olla mahdollisimman lähellä 
elämää, sosialistisen tuotannon tarpeita ja kommunismin ra
kennustyön käytäntöä Neuvostoliitossa.

Tiedostaminen ei rajoitu käytännön tulosten kirjaamiseen. 
Valaistakseen tietä käytännölle täytyy tiedostamisen nähdä tule
vaisuuteen. Tämän päivän käytännölle rakentuessaän tiedostus 
avaa näköaloja tuotannon, kulttuurin jne. kehitykselle. Ellei teo
ria pystyisi siihen, menettäisi se merkityksensä. Marxin ja 
Leninin nerokkuus teoreetikkoina ilmenee siinä, että he näkivät 
kauemmas kuin heidän aikalaisensa, kuinka ja mihin yhteiskun
nan kehitys kulkee.

Tiede voi muodostaa käsitteitä sellaisistakin ilmiöistä, jotka 
eivät ole vielä syntyneet. Niinpä kommunistisen yhteiskunta- 
muodostuman käsite syntyi kauan ennen, tämän muodostuman 
ilmaantumista. Mutta se ei suinkaan merkitse, että kommunis
min käsite oli pohjaa vailla eikä perustunut käytäntöön. Koko 
yhteiskuntakehityksen käytäntö, kapitalismin kehityksen perus- 
tendenssit, proletariaatin porvaristoa vastaan käymän luokka
taistelun kokemus, kaikki tämä muodosti pohjan kommunistista 
yhteiskuntaa koskevan opin synnylle.

Agnostikot, jotka kieltävät maailman tiedostamisen mahdol
lisuuden, ovat vedonneet luotettavan totuudenkriteerin puuttu
miseen. Monet filosofit ovat etsineet tiedostuksen totuudellisuu
den kriteerejä käsitysten ja käsitteiden selkeydestä, niiden ylei
sestä merkittävyydestä tai kollektiivisesta kokemuksesta. Mutta
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tiedostus ei voi olla oman itsensä totuudellisuuden kriteerinä- 
Marxilaisuus on osoittanut, että tiedon totuudellisuuden kritee
rejä on etsittävä tiedostuksen ulkopuolelta, käytännöstä. »Tee
seissä Feuerbachista” K. Marx kirjoitti: »Kysymys, vastaako 
inhimillistä ajattelua esineellinen totuus, ei ole teorian, vaan 
käytännön kysymys. Ihmisen täytyy todistaa käytännössä ajatte
lunsa totuudellisuus, so. sen todellisuus ja voima, sen tämänpuo- 
leisuus. Kiista käytännöstä eristäytyvän ajattelun todellisuu
desta tai epätodellisuudesta on puhtaasti skolastinen 
kysymys.” 1

Ihminen todistaa käytännön avulla käsitteidensä objektiivi
sen totuudellisuuden. Ovatko käsityksemme atomin rakenteesta 
ja siinä piilevästä energiasta oikeita? Tieteellisten kokeiden käy
täntö ja atomienergian käyttö erilaisilla tieteen ja tekniikan 
aloilla ovat vahvistaneet atomin rakennetta ja ominaisuuksia 
koskevan fysiikan opin objektiivisen totuudellisuuden.

Marxilainen käsitys käytännöstä tieteen kriteerinä eroaa 
pragmaattisesta. Pragmatismi kieltää objektiivisen totuuden ja 
on esittänyt väittämän: totta on se mikä on hyödyllistä, muka
vaa. Jokainen ihminen voi katsoa todeksi tai valheeksi minkä 
väittämän tahansa riippuen siitä, voiko hän saada siitä hyötyä 
tai ei. Pragmatisti James kirjoitti: »Velvollisuutemme etsiä 
totuutta johtuu yleisestä velvollisuudestamme tehdä sitä mikä 
kannattaa.” 1 2 Mukavuuden ja hyödyn näkökohtia silmälläpitäen 
pragmatisti myöntää totuudelliseksi ajatuksen jumalan ole
massaolosta, mutta objektiivisesti totuudellisen väittämän kapi
talismin tuhon ja sosialismin voiton väistämättömyydestä hän 
hylkää valheellisena, sillä se ei vastaa porvariston etuja.3

Tieto on luonnollisestikin hyödyllistä, se on suuri voima. 
Meidän vuosisadallamme, valtavan teknillisen edistyksen vuosi
sadalla ei kukaan epäile tiedon merkitystä ihmisten elämälle. 
Mutta todellista hyötyä se tuottaa yhteiskunnalle silloin, kun se

1 K- Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 360.
2 William James, Pragmatism, p. 230.
3 Dialektisen materialismin arvostelijain mielimenetelmänä on marxilai

suuden sekoittaminen pragmatismiin. Väittävätpä eräät porvarilliset filosofit 
sellaistakin, että pragmatismia julisti ensimmäisenä Karl Marx 1840-luvulla. 
Tuo väite on mieletön. Itse käytännön olemuksen ja  sen tiedostamisessa esit
tämän osan käsittämisessä marxilaisuus ja pragmatismi ovat täysin vastakkai
sella kannalla.
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on totuudellista. Tiedon totuudellisuus ei johdu sen hyödyllisyy
destä, vaan tiedon suuri käytännöllinen merkitys johtuu sen 
totuudellisuudesta, siitä, että se kuvastaa oikein todellisuutta.

Imperialistisille taantumuspiireille, »kylmän sodan” järjes
täjille on heidän alhaisia ja itsekkäitä tarkoitusperiään varten 
edullista ja hyödyllistä valhe sosialismin maiden aggressiivisuu
desta: sellainen valhe ja parjaus auttavat heitä paisuttamaan 
sotateollisuutta ja kahmimaan suunnattomia liikevoittoja. Mutta 
kansoille, ihmiskunnalle tuo valhe aiheuttaa suurta vahinkoa, se 
johtaa mieliä harhaan, tekee verotaakan raskaammaksi ja jarrut
taa yhteiskunnallista edistystä.

Käytäntö tietojemme totuudellisuuden kriteerinä on aisti
havaintoa ja abstraktista ajattelua korkeammalla, siinä yhtyvät 
kummankin hyvät puolet. Kokemusperäisen tiedostuksen hyvä 
puoli on välitön todellisuus, sillä se kuvastaa esinettä sellaisena 
kuin se on. Mutta se ei itse voi milloinkaan tuoda ilmi eikä 
todistaa havaittavien yhteyksien välttämättömyyttä, lainmukai
suutta. Tarkkailtaessa jotakin yksityistapausta, jojloin vedestä 
saadaan höyryä, ei voida johtaa lakia, todeta tuon prosessin 
välttämättömyyttä. Ajattelun tehtävänä on välttämättömyyden 
tiedostaminen. »Teoreettisen tiedostuksen”, kirjoittaa Lenin, 
»tulee antaa objekti sen välttämättömyydessä, sen kaikinpuoli
sissa suhteissa...” 1 Tieteellinen, teoreettinen ajattelu, joka raken
tuu aistihavaintojen pohjalle, täyttöäkin tämän tehtävän. Se tie
dostaa lainmukaiset yhteydet, mutta pääsee siihen menettämällä 
välittömän yhteyden todellisuuteen, abstrahoituen siitä jonkin 
verran.

Käytännössä yhtyy välitön todellisuus, luotettavuus välttä
mättömyyden tiedostamiseen, sillä käytäntö on toisaalta ihmis
ten aistimellista, aineellista toimintaa ja toisaalta ihminen ta r
kistaa ja toteuttaa siinä käsitteensä, teoriansa jne. Esimerkiksi 
tieteellinen koe esiintyy aina jonkin sen tarkistettavana olevan 
teoreettisen rakennelman käytännöllisenä olennoitumana.

Yhteiskunnan tieteellinen teoria asettaa määrättyjä tehtäviä, 
jotka toteutetaan joukkojen käytännöllisellä toiminnalla. 
Marxismin-leninismin tieteellisesti kehittelemä proletaarisen 
sosialistisen vallankumouksen teoria toteutui käytännössä

1 B. H. Jlemut, 4>HJioco4>CKHe TeTpaAH, crp. 183.
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vuonna 1917 Venäjällä, ja sen objektiivinen totuudellisuus tuli 
siten todistetuksi.

Ajatusten käytännöllinen toteuttaminen tuo aina mukanaan 
oikaisuja, se parantaa ja kehittää ajatuksia. Käytäntö, joka 
vahvistaa tai hylkää joitakin ajatuksia, muodostaa perustan 
uusien synnylle. Siten juuri tapahtuukin keskeytymättä tiedon 
kehitysprosessi teorian ja käytännön keskinäisen yhteyden poh
jalla. Kokeilun ja erilaisten teoreettisten rakennelmien vasta
vuoroisuus nykyajan luonnontieteessä on selvä esimerkki teorian 
ja käytännön välisestä yhteydestä.

Ilmiöiden kokeellisella tutkimuksella on valtavan suuri etu 
tavalliseen havainnointiin verraten. Pavlov muotoili tämän edun 
lyhyesti seuraavalla tavalla: „Havainto kerää sen mitä luonto 
sille tarjoaa, mutta koe ottaa luonnolta mitä tahtoo.” Kokeilu 
antaa tutkijalle mahdollisuuden aktiivisesti puuttua tutkittavien 
prosessien kulkuun. Kokeeseen turvaudutaan tavallisesti sitä 
varten, että tarkistetaan jokin hypoteesi, jonka koe saattaa joko 
vahvistaa tai kumota. Mutta kummassakin tapauksessa se johtaa 
tiedon kehittymiseen. Jos koe osoittaa hypoteesin oikeaksi, niin 
tämä lujittuu ja joskus rikastuu uudella sisällölläkin; jos koe 
kumoaa sen, antaa se aineistoa uusille, entistä syvällisemmiile 
teoreettisille rakennelmille, joiden pohjalla tehdään uusia 
kokeita. Esimerkiksi Michelsonin koe, joka kumosi hypoteesin 
eetteristä, antoi sysäyksen erikoisen suhteellisuusteorian syn
nylle.

Käytännön kriteeri on samalla kertaa absoluuttinen ja suh
teellinen. Tämä kriteeri on absoluuttinen, sillä kaikki minkä 
käytäntö on todistanut, on objektiivista totuutta. Käytännön 
kriteerin suhteellisuus ilmenee siinä, että käytäntö ei voi jokai
sessa kehitysvaiheessaan täydellisesti näyttää toteen tai kumota 
olemassaolevia teoreettisia väittämiä. Kaikilla tieteellisen tiedon 
aloilla on vielä melkoisesti todistamatta ja kumoamatta jääneitä 
hypoteeseja, joista tulevaisuuden käytäntö antaa lopullisen tuo
mionsa. Sitä, minkä tämän päivän käytäntö on näyttänyt toteen 
osittain, täydentää tulevan ajan käytäntö. Vain käytäntö kehityk
sessään voi olla kehittyvän tiedostuksen totuudellisuuden kritee-- 
rinä. Niinpä tämän päivän käytäntö on toistaiseksi riittämätön 
kosmogonisten hypoteesien todistamiseen. Emme voi sanoa, että 
planeetat ovat todellakin muodostuneet sillä tavoin kuin jossa-
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kin eniten tunnustusta saaneessa hypoteesissa kuvaillaan. Mutta 
käytännön, varsinkin tähtitieteellisten havaintojen kehitys on 
lopulta vievä tämänkin kysymyksen ratkaisemiseen. Hypotee
sien esiintyminen tieteessä on todisteena siitä, että iiedostukses- 
samme on vielä paljon todistamatonta. Ja kun käytäntö todistaa 
tai kumoaa jotkut hypoteesit, johtaa se uusien ilmaantumiseen.

Käytännön keskeytymätön kehitys ei salli tietojemme jähmet
tyä, muuttua absoluutiksi. Käytännön absoluuttisuus totuudelli
suuden kriteerinä suo meille mahdollisuuden erottaa objektiivi
sen totuuden tietä kulkeva tieto kuvitelmista. „Tämä kriteeri”, 
kirjoittaa Lenin käytännöstä, „on myös siinä määrin 
'epämääräinen’, että se ei anna ihmisen tietojen muuttua 'abso
luutiksi’, mutta samalla se on kyllin määrätty säälimättömän 
taistelun käymiseksi idealismin ja agnostisismin kaikkia lajeja 
vastaan. Jos se, minkä käytäntömme vahvistaa, on ainoa, viimei
nen, objektiivinen totuus, niin tästä joudutaan myöntämään 
ainoaksi tieksi tähän totuuteen materialistisella katsantokan
nalla olevan tieteen tie.” 1

Tieteiden, muunmuassa luonnontieteen kehitys todistaa dia
lektisen materialismin tieto-opin oikeaksi. Jokainen uusi suuri 
tieteellinen löytö on uusi todiste marxilais-leniniläisen tieto-opin 
totuudellisuudesta, opin, joka selittää tieteellisen tiedostuksen 
rajattomaksi.

Etumaisen tieteen uusina suurina voittoina 20. vuosisadalla 
olivat Neuvostoliitossa suoritetut Maan ensimmäisten keinote
koisten seuralaisten lähettäminen, kosmisten rakettien laukaise
minen, J. A. Gagarinin ja H. S. Titovin lennot avaruusaluksilla 
Vostok-1 ja Vostok-2, avaruuslentäjien A. G. Nikolajevin ja 
P. R. Popovitsin suorittama ryhmälento avaruusaluksilla 
Vostok-3 ja Vostok-4 sekä V. F. Bykovskin ja V. V. Tereskovan 
suorittama ryhmälento avaruusaluksilla Vos.tok-5 ja Vostok-6, 
jotka antoivat kokonaisen sarjan tieteen uusia saavutuksia ja 
jotka merkitsevät uutta aikakautta tiedostamisen kehityksessä. 
Ihmisen tunkeutumisella kosmiseen avaruuteen on myös suuri 
maailmankatsomuksellinen merkitys. Se on uusi mahtava isku 
pappispimitystä, uskontoa ja idealistista maailmankatsomusta 
vastaan. * 23

1 V. f. Lenin, Teokset, 14. osa, s. 134.
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Saarnatessaan uskonnon tavoin agnostisismia idealistit ovat 
väheksyneet ja väheksyvät ihmisjärjen voimaa, sen tiedostamis- 
kykyä. Hillitse ylpeytesi, rauhaton ihminen, älä pyri tietämään 
sitä, mitä sinun ei tietämän pidä. Vain jumalallinen, yli
luonnollinen järki on kaikkialla läsnäoleva ja kaikkivoipa, mutta 
ihmisjärki on rajoitettu ja mitätön. Näin opettavat papit. Heitä 
säestää agnostisismi turmelevine skeptisismeineen.

Mutta tehden keksinnön toisensa jälkeen tiede on näiden 
ennakkoluulojen kumoamiseksi laajentanut 20. vuosisadan 
aikana yhä avarammiksi tiedostamisen historiallisesti ehdollisia 
puitteita, on tunkeutunut yhä syvemmälle luonnon salaisuuksiin 
selvittäen maailmankaikkeuden mikrohiukkasten sekä makrokap- 
paleiden liikunnan lakeja.

Näiden tieteen mitä suurimpien saavutusten edessä on idea
lismin ja uskonnon yhä vaikeampi pitää kiinni asemistaan. Idea
lismin, mystiikan kahleista vapautetut etumainen tiede' -ja 
ihmisjärki saavuttavat yhä uusia suuria voittoja.



T O I N E N  O S A

H I S T O R I A L L I N E N
M A T E R I A L I S M I



X  t a k a
HISTORIALLINEN MATERIALISMI — 

TIEDE YHTEISKUNNAN KEHITYKSEN LAEISTA

Edellisissä luvuissa on valaistu dialektisen materialismin 
perusongelmia, so. marxilaisen filosofisen maailmankatsomuk
sen ja dialektis-materialistisen tieto-opin peruskysymyksiä. Nyt 
meidän tulee tarkastella marxilaisen maailmankatsomuksen erot
tamattoman osan, historiallisen materialismin, ihmisyhteiskun
nan kehityksen yleisimpiä lakeja tutkivan tieteen perusongelmia.

1. Historiallisen materialismin tutkimuskohde

Ihmisyhteiskunta on meitä ympäröivän yhtenäisen aineellisen 
maailman osa. Siksi dialektisen materialismin lait, periaatteet 
ja kategoriat ovat voimassa myös yhteiskuntaan sovellettuina. 
Mutta ihmisyhteiskunta on aineellisen maailman erityinen, luon
nosta laadullisesti eroava ala. Tämän vuoksi dialektisen materia
lismin lait, periaatteet ja kategoriat esiintyvät siinä erikoisessa 
muodossa. Yhteiskunnan kehityksen oikein ymmärtämiseksi ei 
ole riittävää tuntea nämä yleiset lait ja tietää niiden vaikutus 
luonnossa. Täytyy saada vielä selville näiden dialektisen mate
rialismin yleisten lakien erikoinen, nimenomaan sosiaalinen 
ilmenemismuoto. Näihin lakeihin nojaten täytyy myös selvittää 
ja käsittää kehityksen erityiset, vain yhteiskunnalle ominaiset 
lainmukaisuudet ja liikkeellepanevat voimat.

Yhteiskunnan kehityksen eräs tärkeimpiä erikoisuuksia luon
toon verraten on se, että yhteiskuntahistoriassa toimivat ihmiset, 
joilla on tajunta ja tahto ja jotka asettavat itselleen joitakin 
tavoitteita, kun taas luonnossa esiintyvät vain sokeat, tiedottomat
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voimat. Luonnon ilmiöt ja prosessit johtuvat sellaisista 
syistä, joissa ei ole osaa tahdolla, järjellä ja tajunnalla. Yhteis
kunnassa taas ilmiöt ja prosessit syntyvät ja kehittyvät ihmisten 
toiminnan tuloksena. Luonnon historian kehitys tapahtuu itses
tään. Yhteiskunnan historiaa tekevät ihmiset, joilla on tajunta, 
järki ja tahto. Tämä seikka oli ennen, siihen asti kun Marx ja 
Engels loivat todellisen yhteiskuntatieteen, tiedemiesten kompas
tuskivenä ja on edelleenkin nykyisten porvarillisten sosiologien, 
historiantutkijain ja taloustieteilijäin kompastuskivenä. Porva
rillinen filosofinen ja sosiologinen ajattelu on tästä syystä 
jakanut tieteet jopa »kausaalisiin” — syy-yhteyttä tiedostaviin 
(luonnontieteet) ja »teleologisiin” — tarkoitusperää selvittäviin 
(yhteiskuntatieteet);

Kaikki tämä on todistuksena siitä, että ihmisyhteiskunta on 
paitsi todellisuuden erityinen myös sen eräs kaikkein mutkallisin 
ala. Atomi, jota ennen pidettiin yksinkertaisena, elementaarisena, 
osoittautuikin todellisuudessa hyvin mutkalliseksi, kokonaiseksi 
mikromaailmaksi. Mutta vieläkin mutkallisempi aineellisen 
maailman ala on ihminen ja ihmisyhteiskunta. Niin monimutkai
sia kuin luonnon ilmiöt ovatkin, ihminen, yhteiskunta saa selville 
luonnon voimat, lait ja salaisuudet, alistaa ne yhä enemmän 
valtaansa ja panee palvelemaan tarkoitusperiään. Ihminen on 
ollut vuosisatoja ja vuosituhansia ja on kapitalistisessa maail
massa vieläkin yhteiskunnassa syntyvien voimien, prosessien, 
suhteiden ja lakien vallassa. Mitä nämä voimat, yhteiskunnalli
set suhteet ja lait ovat luonteeltaan? Porvarilliselle sosiologialle 
ja historiatieteelle se on vielä nytkin salaisuus.

Yhteiskuntatieteen tehtävänä oli poistaa tuo salaperäinen 
verho yhteiskuntaelämän ilmiöiltä, prosesseilta ja laeilta, saada 
selville ja osoittaa niiden olemus. Se, kuten tuonnempana 
näemme, voitiin saada aikaan vain siten, että suoritettiin yhteis
kuntaelämän ilmiöiden analyysi filosofisen materialismin ja 
materialistisen dialektiikan pohjalla, että sovellettiin yhteiskun
nan tutkimiseen dialektista materialismia.

Samoin kuin luontoa, sen moninaisia ilmiöitä ja prosesseja 
tutkivat tieteen monilukuiset erikoisalat, samoin myös ihmis- 
yhteiskuntaa, yhteiskunnallisia ilmiöitä tutkivat monilukuiset 
yhteiskuntatieteet. Esimerkiksi kansantaloustiede tutkii histo
riallisesti tiettyjen tuotantotapojen syntyä, kehitystä ja valhtu-
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mistä; juridiset tieteet tutkivat valtio- ja oikeusmuotojen synty
misen ja kehittymisen lakeja; kielitiede tutkii kieltä erikoisena 
yhteiskunnallisena ilmiönä, kielen synnyn ja kehityksen histo
riaa) sen merkitystä yhteiskuntaelämässä; estetiikka tutkii tai
detta, sen kehityslakeja, taiteen suhdetta todellisuuteen, sen 
yhteiskunnallista merkitystä jne. Kukin noista luetelluista tiedon 
aloista tutkii yhteiskunnallisen elämän, yhteiskunnallisten suh
teiden, prosessien, ilmiöiden jotain muotoa, jotain puolta. Sitä 
paitsi on olemassa historiatiede, joka tutkii kaikinpuolisesti 
yhden taikka toisen kansan historiaa tai (yleinen historia) koko 
ihmiskunnan historiaa alkukantaisista ajoista meidän päiviimme 
saakka huomioiden sen, miten nimenomaan historialliset ilmiöt 
tapahtuvat tiettyjen maiden konkreettisissa oloissa.

Minkälainen paikka historiallisella materialismilla on moni
lukuisten yhteiskuntatieteiden joukossa?

Erotukseksi yhteiskunnallisista erikoistieteistä historiallinen 
materialismi ei tutki yhteiskunnallisen elämän erillisiä puolia, 
ei.yksiä tai toisia yhteiskunnallisia suhteita tai ilmiöitä (talou
dellisia, poliittisia, juridisia, ideologisia), vaan yhteiskuntaa, sen 
kehitystä, yhteiskunnallista elämää yleensä, kokonaisuudessaan, 
sen puolien, suhteiden ja prosessien sisäistä yhteyttä ja vuoro
vaikutusta. Erotukseksi yhteiskunnallisista erikoistieteistä histo
riallinen materialismi ei tutki niitä erillisiä ja erikoislakeja, 
joiden alaisia on taloudellisten, poliittisten tai ideologisten 
prosessien kehitys, vaan yhteiskunnallisen kehityksen yleisimpiä 
lakeja.

, Erotukseksi historiatieteestä historiallinen materialismi ei 
tutki sitä, miten jonkin kansan historia eroaa toisen kansan 
historiasta, vaan ennen kaikkea ja pääasiallisesti sitä, mitä 
yhteistä on kaikkien kansojen elämässä, historiassa ja kehityk
sessä. Tieteenä historiankin täytyy tietysti tutkia ja ottaa huo
mioon paitsi eroavuutta, erikoisuutta, myös se, mikä on yhteistä 
kyseisen kansan ja toisten kansojen historiassa. Jos se on todella 
tieteellistä, marxilaista historiaa, niin sen täytyy tuoda esiin 
ennen kaikkea kansan työ, maan taloudellinen elämä, sen tuo
tantovoimien ja tuotantosuhteiden kehityksen historia, poliittisen 
järjestelmän, luokkien taistelun, kansallisen vapaustaistelun ja 
henkisen kulttuurin historia sekä myös kyseisen maan elämä ja 
tavat ja luokkataistelua heijastava ideologinen taistelu. Mutta
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historiatieteessä tämä kaikki täytyy esittää konkreettisen elämän 
pohjalla, kronologisessa järjestyksessä ja ottamalla huomioon 
historialliset satunnaisuudet. Muutoin se ei ole historiaa, vaan 
abstraktinen sosiologinen kaava. Ellei historiatiede katsoisi pää- 
tehtäväkseen tiettyjen kansojen elävän, konkreettisen historian 
tutkimista, vaan pitäisi tehtävänään yleisten lainmukaisuuksien 
selville saamista, niin se lakkaisi täyttämästä päätehtäväänsä.

Erotukseksi historiasta historiallinen materialismi on teoreet
tinen, metodologinen, filosofinen tiede. Historiallisen materia
lismin tutkimuskohteena on ihmisyhteiskunta; ei yksi tai toinen 
kansa, ei yksi tai toinen maa, vaan nimenomaan yhteiskunta.

Mitä sitten ihmisyhteiskunta on historiallisen materialismin 
tutkimuskohteena? Yhteiskuntaelämää tieteellisesti tutkittaessa 
tähän kysymykseen voidaan vastata vasta sitten, kun on tutkittu 
tärkeimmät yhteiskunnalliset suhteet, prosessit, joista yhteiskun
nan historia muodostuu.

Idealistit katsovat yhteiskunnan joksikin henkiseksi kokonai
suudeksi eli niiden yksilöiden summaksi, joista se muodostuu; 
vulgäärit materialistit määrittelevät yhteiskunnan ihmisten, esi
neiden ja aatteiden yhdeksi kokonaisuudeksi. Marxilaiset katso
vat ihmisyhteiskunnan omalaatuiseksi sosiaaliseksi organis
miksi, jonka perustana ovat aineelliset tuotannolliset yhteydet, 
ihmisten väliset taloudelliset suhteet. Yhteiskunnan luo ihmisten 
toiminta, ja samalla ihminen itsekin on historian tuote, yhteis
kunnallisten suhteiden tuote; ihminen saattoi erottua eläinmaail
masta ja tulla ihmiseksi vain kanssakäymisessä kaltaistensa 
kanssa. Laadullisena rajana, joka erottaa ihmisyhteiskunnan 
biologisista yhdyskunnista (esimerkiksi eläinlaumasta), on työ, 
yhteiskunnallinen tuotanto. Työ, tuotanto tarkoitusperäisenä 
toimintana luonnon ja sen voimien käyttämiseksi ja alistami
seksi on se tärkein, mikä erottaa ihmisen eläimestä. Ihmisiä 
yhteiskunnaksi liittävän sosiaalisen yhdyssiteen erikoisuus oh 
juuri siinä, että se on ennen kaikkea tuotannollinen yhdysside. 
Tuotantoprosessissa muodostuvat yhdyssiteet ja suhteet ovat 
kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden perustana, muun muassa 
ideologisten suhteiden ja luokkayhteiskunnassa myös ihmisten 
välisten poliittisten suhteiden perustana. Siksi Marx kirjoitti:

tuotantosuhteet kokonaisuudessaan muodostavat sen, mitä 
sanotaan yhteiskunnallisiksi suhteiksi, yhteiskunnaksi, nimittäin
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tietyllä historiallisella kehitysasteella olevan yhteiskunnan, jolla 
on omalaatuinen, eriävä luonne. Antiikin yhteiskunta, feodaali
nen yhteiskunta, porvarillinen yhteiskunta ovat sellaisia tuo-- 
tantosuhteiden kokonaisuuksia, joista jokainen samalla merkit
see erikoista kehitysastetta ihmiskunnan historiassa.” 1

Siis yhteiskunnan ja yhteiskunnallisen elämän perustana 
ovat ihmisten taloudelliset, tuotannolliset suhteet. Vain tuntien 
taloudellisten, tuotannollisten suhteiden luonteen voidaan käsit
tää tietyn yhteiskunnan sosiaalisen, poliittisen ja henkisen elä
män luonne.

Marxilainen yhteiskuntakäsitys eroaa metafyysillisestä yh
teiskuntakäsityksestä myös siinä, että marxilaisuus ei tunnusta 
yhteiskunnan abstraktista, epähistoriallista tutkimista irrallisena 
ajasta ja siitä tietystä kehitysasteesta, jolla se on. Yhteiskunnan 
marxilaiseen määritelmään sisältyy yleisen ja erikoisen ykseys..

Marxilaisen yhteiskuntatieteen kulmakivenä on Marxin esit
tämä yhteiskunta- ja talousmuodostuman käsite.

Yhteiskunta- ja talousmuodostuma on marxilaisuuden 
mukaan yhteiskunta, joka on historiallisen kehityksen tietyllä 
asteella, so. tietyn tyyppinen yhteiskuntajärjestelmä sille ominais 
sine tuotantotapoineen, tiettyine tuotantosuhteilleen ja niiden 
ylle kohoavine pääliysrakenteineen, jonka muodostavat historial
lisesti määrätyt aatteet ja laitokset.

Hyläten abstraktisen, metafyysillisen käsityksen yhteiskun
nasta, jossa muka vallitsevat ikuiset ja muuttumattomat lait, 
historiallinen materialismi toteaa, että jokaisella yhteiskunta- ja 
talousmuodostumalla on omat erikoiset lakinsa, joiden mukaan 
se syntyy, kehittyy ja muuttuu toiseksi, korkeammaksi yhteis
kunta- ja talousmuodostumaksi. Kuten alempana näemme his
toriallinen materialismi ei tietysti ole tunnustamatta, vaan koros
taa sellaisten yleisten lakien olemassaoloa, jotka heijastavat *

* K■ Marx ja F. Engels, Valitut teokset, I osa, s. 59.
Luetellessaan yhteiskunta- ja talousmuodostumia Marx ei maininnut 

antiikkista (orjanomistus-) yhteiskuntaa edeltänyttä luokatonta, alkukantaista 
yhteiskuntaa, josta silloin (v. 1849) ei vielä ollut tieteellistä aineistoa, eikä 
sosialistista yhteiskuntaa, jota silloin ei vielä ollut. Sinä aikakautena, jolloin 
Marx eli, kapitalismin uumenissa vasta muodostuivat aineelliset edellytykset 
uudelle, kommunistiselle yhteiskunta- ja talousmuodostumalle, joka Marxin 
nerokkaan ennakkonäkemyksen mukaan piti kiertämättä tulla viimeisen luokka- 
vastakohtiin perustuvan yhteiskunta- ja talousmuodostuman, kapitalistisen 
muodostuman tilalle. Nykyään on jo olemassa sosialistinen yhteiskunta, 
kommunistisen yhteiskunta- ja talousmuodostuman ensimmäinen vaihe.
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sitä yhteistä, mikä on ominaista kaikille yhteiskunta- ja talous- 
muodostumille. Mutta nämä yleiset lait ilmenevät jokaisessa 
yhteiskunta- ja talousmuodostumassa erikoisella tavalla, spesi- 
fiikkisesti.

Kun historiallinen materialismi totesi jokaisen yhteiskunta- 
ja talousmuodostuman kehityslakien erikoisuuden, kumosi se 
siten porvarillisten sosiologien ja taloustieteilijäin tieteenvastai- 
sen ajatuksen, jonka mukaan kapitalismi, sen yhteiskunnalliset 
suhteet ja lait eivät ole historiallisia, vaan ikuisia, järkkymät
tömiä, muuttumattomia. Todellisuudessa kapitalismi ja sen lii
kunnan, kehityksen lait ovat yhtä historiallisia kuin orjanomis- 
tusyhteiskunnan tai feodaalisen yhteiskunnan lait.

Marxilaisuuden vastustajat ovat yrittäneet arvostella marxi
laista oppia yhteiskunnasta ja yhteiskunta- ja talousmuodostu- 
mista siitä, että se muka ottaa huomioon vain talouden ja jättää 
sivuun sen tosiasian, että yhteiskunnassa on valtiollisia, oikeu
dellisia suhteita, tiede, filosofia, taide, moraali, uskonto, perhe, 
elämäntavat. Mutta historiallinen materialismi ei lainkaan jätä 
sivuun näitä yhteiskunnallisia suhteita ja ilmiöitä. Marxin anta
massa yhteiskuntamääritelmässä, joka on ylempänä esitetty, 
tuodaan esiin ihmisyhteiskunnan olemus ja perusta, se perusta, 
jonka ylle päällysrakenteena kohoavat poliittiset ja ideologiset 
ilmiöt; myös viimeksi mainitut kuuluvat luonnollisesti yhteis- 
kuntamääritelmään. Lenin sanoi, että selittäessään yhden tai 
toisen yhteiskunta- ja talousmuodostuman rakennetta ja kehi
tystä Marx ei rajoittunut tuotantosuhteiden tutkimiseen, vaan 
„tarkkaili noita tuotantosuhteita vastaavia päällysrakennuksia, 
antoi luustolle lihan ja veren” 1. Mallinäytteen yhteiskunta- ja 
talousmuodostuman laajasta tutkimisesta Marx antoi »Pää
omassa”. Tässä taloustieteellisessä teoksessa, joka on omistettu 
kapitalistisen tuotantotavan syntymisen, kehittymisen ja tuhou
tumisen lakien analyysille, Marx esitti »kapitalistisen yhteis
kuntamuodon elävänä muodostumana”, hän esitti sen elämän
tavat, kapitalistisille tuotantosuhteille ominaisten luokkavasta- 
kohtien yhteiskunnalliset ilmaukset, porvarillisen poliittisen 
päällysrakenteen, joka suojelee kapitalistiluokan herruutta, por
varilliset aatteet, porvarilliset perhesuhteet jne.

1 V. /. Letun, Teokset, I. osa, s. 126.
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. Koko esimarxilaisen ja nykyisen porvarillisen sosiologian 
päävika on siinä, että se ei ole kyennyt saamaan selville yhteis
kunnan aineellista, taloudellista olemusta ja yhteiskuntaa mää
räävää perustaa. Haluamatta ja osaamatta käsittää tätä yhteis
kunnan kehityksen perustaa porvarillinen sosiologia sulkee siten 
itseltään tien yhteiskunnan kehityksen lakien ja tärkeimpien 
liikkeellepanevien voimien tiedostamiseen sekä myös sen perus
tan tiedostamiseen, joka määrää kaikki poliittiset ja henkiset 
ilmiöt.

Historiallinen materialismi pitää ihmisyhteiskuntaa, yhteis
kunta- ja talousmuodostumaa elävänä, ainaisen kehityksen 
tilassa olevana.organismina, johon sisältyvät sekä taloudelliset, 
poliittiset että henkiset suhteet niiden sisäisten keskinäisten 
yhteyksien kannalta otettuna. Historiallinen materialismi, 
todettuaan aineellisten hyödykkeiden tuotantotavan yhteiskun
nallisen elämän perustaksi, osoitti ensi kerran historiassa, että 
yhteiskunnan historiaa voidaan tiedostaa tarkasti lainmukai
sena prosessina kaikkine moninaisuuksineen ja ristiriitai- 
suuksineen.

Samoin kuin dialektinen materialismi muodostaa filosofisen 
maailmankatsomuksen ja samalla kaikkien tieteiden metodin ja 
tieto-opin, samoin historiallinen materialismi muodostaa yhteis
kunnan kehityksen tieteellisen teorian ja samalla kaikkien kon
kreettisten yhteiskuntatieteiden tutkimusmetodin, joka on dia
lektisen metodin konkretisoimista yhteiskunnalliseen elämään, 
yhteiskunnan kehitykseen sovellettuna. Kun me määrittelemme 
historiallisen materialismin tieteelliseksi teoriaksi (Lenin nimitti 
historiallista materialismia ainoaksi tieteelliseksi sosiologiaksi), 
me samalla korostamme historiallisen materialismin merkitystä 
ilmiöiden ja prosessien tutkimisen metodina sekä työväenluokan 
ja  sen marxilaisen puolueen vallankumouksellisen toiminnan 
metodina. Hallitsematta historiallisen materialismin metodia 
taloustieteilijä, historiantutkija, lakimies, taiteentutkija ei saa 
selvää yhteiskunnallisen elämän mutkallisen monipuolisista 
ilmiöistä, historiallisista tapahtumista. Vain historiallinen mate
rialismi antaa kaikkien yhteiskunnallisten tieteiden edustajille 
ja työväenluokan poliittisille toimihenkilöille johtolangan his
toriallisten ilmiöiden ja prosessien, niiden muuttumisen ja kehit
tymisen lakien tutkimiseksi ja ymmärtämiseksi.
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Missä suhteessa toisiinsa ovat historiallisen materialismin 
teoria ja metodi? Ne ovat historiallisen materialismin kaksi toi
siinsa erottamattomasti sidottua puolta. Historiallinen materia
lismi ratkaisee määrätyllä tavalla, nimittäin dialektis-materia- 
listisesti, yhteiskuntatieteen tieto-opillisen peruskysymyksen — 
yhteiskunnallisen olemisen ja yhteiskunnallisen tietoisuuden 
suhteesta toisiinsa, selittää ihmiskunnan kehityksen yleisimmät 
lait ja on siksi tieteellinen teoria, tiede. Samalla historiallinen 
materialismi on kaikkien yhteiskunnallisten ilmiöiden tutkimisen 
tieteellinen metodi, siinä luvussa myös niiden uusien ilmiöiden 
ja prosessien, jotka syntyvät yhteiskunnallisen kehityksen 
kulussa, nimenomaan siksi, että se selittää yhteiskunnan kehi
tyksen yleiset lait.

Marx, Engels ja Lenin korostivat, että tärkeintä ja ratkaise
vaa siinä, mitä historiallisen materialismin kannattajalta vaadi
taan, ei ole sen muodollinen tunnustaminen, vaan sen oikea 
soveltaminen todellisuuden analyysiin. Esiintyessään 19. vuosi
sadan 90-luvulla ilmennyttä historiallisen materialismin vää
ristelyä vastaan F. Engels kirjoitti:

»Ylipäänsä sana 'materialistinen’ on Saksassa monelle nuo
remmalle kirjailijalle pelkkä sanonta, jota he käyttävät eri 
asioista puhuttaessa vaivautumatta tutkimaan pitemmälle, ts. 
liimaavat tämän nimilapun ja luulevat, että asiasta on siten 
suoriuduttu. Mutta meidän historiankäsityksemme on ennen
kaikkea johdatus tutkimiseen eikä mikään vipusin, jolla raken
netaan hegeliläiseen tapaan. Koko historia täytyy tutkia uudel
leen. Täytyy selvittää yksityiskohtaisesti eri yhteiskuntamuodos- 
tumien olemassaolon ehdot ennen kuin niistä yritetään johtaa 
niitä vastaavat poliittiset, yksityisoikeudelliset, esteettiset, filo
sofiset, uskonnolliset jne. katsomukset. Tässä suhteessa on tähän 
mennessä tehty hyvin vähän, koska vain ani harvat ovat käyneet 
vakavasti tähän käsiksi. Tässä tarvitsemme suuresti apua, ala 
on tavattoman laaja, ja se, joka tahtoo tehdä vakavasti työtä, 
voi saada paljon aikaan ja kunnostautua.” 1

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, 1959, ss. 440—441.
Marxilaisten historiantutkijoiden kunniaksi on sanottava, että he ovat teh

neet valtavan työn yleisen historian, SNTL:n historian, taidehistorian, filoso
fian historian tutkimisessa. Ennen kaikkea tulee mainita neuvostoliittolaisten 
historiantutkijoiden teokset talonpoikaisten historiasta, Rievin Venäjän histo
riasta, neuvostoliittolaisten keskiajan historian tutkijoiden teokset sekä myös
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Historiallinen materialismi ei ole kaava eikä dogmi, se ei ole 
abstraktisten väittämien ja periaatteiden kokoelma, jotka pitää 
vain oppia ulkoa. Ei, historiallinen materialismi, kuten marxismi- 
leninismi kokonaisuudessaankin, on ikuisesti vireä, luovasti 
kehittyvä teoria ja samalla tieteellinen metodi, joka osoittaa 
yhteiskunnallisen elämän tutkimisen oikean tien ja menetelmän, 
ja on toiminnan ohje. Tätä historiallisen materialismin metodo
logista puolta on erikoisesti korostettava meidän aikakaudel
lamme, jolloin käydään taistelua edistyksen, rauhan, demokra
tian, sosialismin voimien ja taantumuksen, imperialismin ja 
aggressiivisten voimien kesken. Tällaisissa olosuhteissa on vaa
rallinen niin revisionismi, joka polkee maahan ja hylkii historial
lisen materialismin periaatteita ja lakeja, kuin dogmatismikin, 
joka ei kykene näkemään uutta elämässä, yhteiskunnan kehityk
sessä ja kieltäytyy tekemästä tarpeellisia johtopäätöksiä tuosta 
uudesta.

Seuraten Marxia ja Leniniä, marxismin-leninismin henkeä 
Neuvostoliiton kommunistinen puolue antaa mallinäytteitä histo
riallisen materialismin luovasta, konkreettisesta soveltamisesta 
nykyisyyden ilmiöiden analyysiin. N. S. Hrultäevin selostukset 
ja alustukset NKP:n XX, XXI ja XXII edustajakokouksessa ovat 
havainnollisia esimerkkejä historiallisen materialismin metodin 
soveltamisesta sosialismista kommunismiin siirtymisen lain
mukaisuuksien analysoinnissa. Yhteiskunnallisen käytännön 
kehittyessä historiallinen materialismi rikastuu, kehittyy luovasti 
edelleen. Siinä on sen teho ja merkitys.

Historiallinen materialismi on marxilaisen filosofian erotta
maton osa. Sen tuloksena, että filosofista materialismia ja 
materialistista dialektiikkaa alettiin käyttää yhteiskunnan tutki
miseen, tuli voitetuksi vanhan, esimarxilaisen materialismin 
yksipuolisuus, rajoittuneisuus, ja filosofinen materialismi muuttui

hyvin laajat maailmanhistorian tutkimukset, muun muassa kymmenosainen 
..Maailman historia”; tämän teoksen suurena arvona on pidettävä sitä, 
että siinä on menestyksellisesti sovellettu marxilaista tutkimusmetodia. 
Neuvostoliiton rajojen ulkopuolella — Kiinassa, USA.ssa (USA:sta puheen 
ollen on erikoisesti mainittava William Z. Fosterin mainiot syvälliset historian
tutkimukset, kuten »Katsaus Amerikan valtiolliseen historiaan”, »Neekerikansa 
Amerikan historiassa”, »Maailman ammattiyhdistysliikkeen historiikkia”, »Kol
men Internationa Ien historia”). Italiassa, Ranskassa, Englannissa, Saksan 
demokraattisessa tasavallassa ja muissa m aissa— marxilaiset suorittavat suu
ria historiallisia tutkimuksia, jotka ovat johtaneet merkittäviin tieteellisiin 
tuloksiin.
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tehokkaaksi, vallankumoukselliseksi. Marxilais-leniniläinen oppi 
kapitalismin tuhon kiertämä ttömyydestä ja kommunismin 
voitosta nojautuu yhteiskunnan kehityksen objektiivisiin lakei
hin, joita historiallinen materialismi tutkii. Siksi historiallinen 
materialismi muodostaa kommunismin tieteellis-historiallisen 
perustan. Voidakseen osallistua tietoisesti ja aktiivisesti suureen 
historialliseen taisteluun yhteiskunnan edistyksen, kommunismin 
voiton puolesta, täytyy tietää historiallisten tapahtumien syyt 
ja liikkeellepanevat voimat, tuntea yhteiskunnallisen kehityksen 
lait.

Historiallinen materialismi selittää yhteiskunnallisen kehi
tyksen yleisimmät lait ja osoittaa siten tien, keinon yhteiskunnal
listen ilmiöiden tiedostamiseen, luo mahdollisuuden orientoitua 
oikein tapahtumien kulussa, käsittää niiden merkitys, nähdä sei
västi yhteiskunnallisen kehityksen suunta, historialliset näköalat 
ja viitoittaa tie etumaisen luokan ja sen liittolaisten oikealle 
toiminnalle.

2. Historiallisen materialismin syntyminen 
oli vallankumous yhteiskuntatieteessä

Kuten II luvussa on osoitettu, historiallisen materialismin, 
yhteiskunnan kehityksen lakeja tutkivan tieteen ja yhteiskunta
elämän ilmiöiden tutkimismetodin syntyminen oli yhteiskunnan 
kehityksen sekä tieteellisen ja filosofisen ajattelun kehityksen 
lainmukainen tulos. Kun sosiaalisten prosessien, historiallisia 
tapahtumia aiheuttavien syiden ja itse näiden tapahtumien väli
nen sisäinen yhteys oli ennen sotkuinen, hämärän peitossa ja 
siksi vaikeasti havaittavissa, niin kapitalismin kehittyessä tämä 
yhteys yksinkertaistui yhä enemmän.

..Suurteollisuuden syntymisestä asti, siis. ainakin Euroopan 
vuoden 1815 rauhasta lähtien, Englannissa ei ollut enää kenel
lekään salaisuus, että koko poliittinen taistelu keskittyi siellä 
kahden luokan, maanomistajaylimystön (landed aristocracy) ja 
porvariston (middle class) valtapyyteiden ympärille. Ranskassa 
tajuttiin sama tosiasia Bourbonien paluun yhteydessä. Restau- 
raatioajan historiankirjoittajat Thierrystä Guizofhon, Mignet’- 
hen ja Thiersiin asti esittävät sen yhtenään avaimeksi, joka
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alittaa ymmärtämään Ranskan historiaa keskiajasta lähtien. 
Ja vuodesta 1830 lähtien näissä molemmissa maissa tunnusteta 
tiin työväenluokka, proletariaatti, kolmanneksi taistelijaksi val
lasta. Suhteet olivat yksinkertaistuneet siinä määrin, että piti 
tahallaan sulkea silmänsä voidakseen olla näkemättä näiden 
kolmen suuren luokan taistelua ja niiden etujen ristiriitaisuutta 
nykyajan historian liikkeellepanevaksi voimaksi.” 1

Historian kulun nopeutuminen, tapahtumien nopea vaihtumi
nen Englannin ja erittäinkin Ranskan vv. 1789—1794 porvarilli
sesta vallankumouksesta alkaen, luokkaristiriitojen ja -yhteen
ottojen kärjistyminen, työväenluokan astuminen historian aree
nalle — sellaisia olivat ne sosiaaliset edellytykset, jotka tekivät 
mahdolliseksi yhteiskunnan kehityksen lakeja ja liikkeellepane
via voimia tutkivan tieteen luomisen.

Historian kulun ollessa esimerkiksi keskiajalla hidasta, o)i 
vaikea todeta sosiaalista edistystä, yhteiskunnan kehityksen 
edistyvää kulkua, yhteiskuntamuotojen vaihtumista alemmista 
ylempiin. Silloin monista näytti, että »niin on ollut ja niin tulee 
olemaan”. Parhaimmassa tapauksessa etevimmät sosiologit pää
sivät »kiertokulku”-teoriaan saakka, jonka mukaan kansojen ja 
valtakuntien historiassa toistuvat ikuisesti nuoruuden, kypsyy
den ja vanhuuden kaudet. Tähän ajatukseen tuli esimerkiksi 
italialainen Vico 18. vuosisadan alussa.2

Myrskyisät tapahtumat 18. vuosisadan lopussa ja 19. alussa 
osoittivat, että ihmisyhteiskunta ei ole jähmettynyt kristalli, vaan 
muuttuva ja kehittyvä ilmiö. Huolimatta erinäisistä historian 
polvitteiuista yhteiskunnan kehitys yleensä on tapahtunut ja 
tapahtuu nousevaa linjaa.

Ranskan suureen porvarilliseen vallankumoukseen saakka 
oppineista näytti, että maailmaa hallitsee ihmisten mielipide, 
että historian kulun ja suunnan määrää kuninkaiden, valloitta
jien ja lainsäätäjien tahto. Mutta Bourbonien kukistuminen, 
Mirabeaun puolueen lyhytaikainen voitonriemu, Robespierren 
johtamien jakobiinien voittoja kukistuminen, direktorion ja sitten 
Napoleonin vallan pystyttäminen, Napoleonin kukistuminen * *

1 K. Marx ja  F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 352.
* Vasta 18. vuosisadan lopussa ja  19. vuosisadan alussa alettiin esittää 

yhteiskunnallisen edistyksen aatteita (Turgofn, Condorcet’n, Saint-Simonin 
teoksissa), mutta nami aatteet eivät olleet vielä luonteenomaisia kaikelle 
edistykselliselle yhteiskunnalliselle ajattelulle.

367



ja Bourbonien palaaminen — kaikki nuo historiallisten toimi
henkilöiden ja tapahtumien nopeat muutokset olivat todis
tuksena siitä, että yhteiskunnallista elämää hallitsevat mahta
vammat voimat kuin kuninkaiden ja lainsäätäjien, Mirabeaun, 
Robespierren tai Napoleonin tahto.

Jo Hegel oli tullut tällaiseen johtopäätökseen, mutta kun hän 
oli idealisti, hän ei pyrkinyt löytämään historian liikkeellepane
vaa voimaa yhteiskunnasta itsestään, vaan „maailmanjärjestä”, 
jonka hän julisti historian tärkeimmäksi liikkeellepanevaksi 
voimaksi, ihmisiltä kätketyn historiallisen välttämättömyyden 
lähteeksi. Suurmiehiä ja kansoja Hegel piti vain „maailman- 
hengen” ilmaisijoina. Huolimatta mystillisyydestä ja idealis
mista Hegelin esittämä ajatus historiallisesta välttämättömyy
destä ja hänen yrityksensä soveltaa dialektista metodia kaikkeen 
aikaisempaan historiaan olivat edistysaskel filosofisen ajattelun 
kehityksessä ja niistä tuli historiallisen materialismin syntymi
sen eräs edellytys.

Historiallisen materialismin syntymisen tärkeänä aatteelli
sena edellytyksenä oli englantilaisen klassillisen kansantalous
tieteen oppi työstä arvon substanssina ja yritys löytää talou
desta luokkien olemassaolon perusta. Tosin englantilaiset 
taloustieteilijät katsoivat tämän perustan olevan jaon eikä tuo
tannon alalla. Voitossa, maankorossa ja työpalkassa — näissä 
kolmessa tulolähteessä — he näkivät kapitalistisen yhteiskunnan 
kolmen suuren luokan olemassaolon perustan. Mutta tämäkin 
oli askel eteenpäin niihin oppeihin verraten, jotka katsoivat luok
kien syntymisen syyksi jumalan tahdon, luonnon lait, valloituk
set yms.

Yhtä tärkeänä todellisen yhteiskuntatieteen syntymisen teo
reettisena edellytyksenä oli 19. vuosisadan 30—40-luvun englan
tilaisten ja ranskalaisten historiankirjoittajien oppi kansanjouk
kojen merkityksestä historiassa ja luokkien taistelusta Englannin 
ja Ranskan vallankumousten liikkeellepanevana voimana. Tähän 
samaan ajatukseen oli ennen englantilaisia ja ranskalaisia 
historiantutkijoita tullut utopistisosialisti Saint-Simon. Marx ja 
Engels sanoivat, että eivät he keksineet luokkia ja niiden tais
telua, vaan 19. vuosisadan 30—40-luvun ranskalaiset (ja myös 
englantilaiset) historiankirjoittajat.
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Ja lopuksi, esimarxilaisen filosofisen materialismin eräät 
edustajat, joille yleensä oli ominaista idealistinen historiankäsi
tys, ottivat tiettyjä askelia eteenpäin historiallisen prosessin 
oikein ymmärtämistä kohti. Tässä suhteessa täytyy erikoisesti 
mainita 18. vuosisadan ranskalaisen materialistin Helvetiuksen 
herättämä kysymys yhteiskunnallisen ympäristön ja olosuhtei
den merkityksestä ihmisten yhteiskunnallisen mielipiteen ja 
tapojen muovautumisessa: kelvottomat tavat ovat kelvottomien 
olosuhteiden tulos. Siis kelvottomien tapojen muuttamiseksi 
pitää muuttaa kelvottomat olosuhteet. Nämä johtopäätökset 
juontuivat ranskalaisten materialistien katsomuksista, minkä 
Marx pani merkille.

Esitetyt tosiasiat osoittavat, kuinka edistyksellinen yhteiskun
nallinen ajattelu raivasi askel askeleelta itselleen tietä yhteis
kunnallisen elämän, historian tieteelliselle käsitykselle. Se, mitä 
tällä alalla oli tehty ennen Marxia, oli kuitenkin vain etsiskelyä, 
oikeaan, tieteelliseen käsitykseen lähentymistä, mutta se ei ollut 
vielä tieteellinen teoria, eheä, sopusuhtainen käsitys historialli
sesta prosessista. Historiallisen materialismin luominen oli 
Marxin ja Engelsin suuri tieteellinen mainetyö, jolla on maail
manhistoriallinen merkitys sekä teorialle että vallankumouksel
liselle käytännölle, kommunismin puolesta käytävälle taistelulle. 
Marx ja Engels saattoivat keksiä, luoda historiallisen materialis
min samoin kuin marxilaisuuden yleensäkin vain etumaisimman 
luokan, työväenluokan ideologeina, s.en intressien ilmaisijoina, 
luokan, jonka etujen mukaista on totuus, yhteiskunnan edistyvä 
kehitys eikä vanhojen, aikansa eläneiden yhteiskunnallisten suh
teiden ikuistaminen.

Historiallinen materialismi syntyi tuloksena dialektisen 
materialismin ulottamisesta yhteiskunnan alalle, tuloksena dia
lektisen materialismin soveltamisesta yhteiskunnallisen elämän 
tiedostamiseen, yhteiskunnan historian tutkimiseen. Sen vuoksi 
historiallisen materialismin lakeja ja kategorioita ei voida käsit
tää täydellisesti, ellei huomioida niiden yhteyttä dialektisen 
materialismin väittämiin. Niinpä esimerkiksi tutkittaessa his
toriallisen materialismin selvillesaamia luokkayhteiskuntien lii
kunnan lakeja — luokkataistelun laki, yhteiskunnallisen vallan
kumouksen laki — ei voida olla näkemättä, että nämä lait ovat 
yleisten dialektisten lakien — laki vastakohtien ykseydestä ja
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taistelusta, vanhan ja uuden, myönteisen ja kielteisen välisestä 
taistelusta, määrällisten muutosten muuttumisesta laadulli
siksi — erikoisia muotoja.

Selittäessään dialektisen ja historiallisen materialismin 
välistä sisäistä yhteyttä Lenin kirjoitti:

„Syventäessään ja kehittäessään filosofista materialismia 
Marx vei sen loppuun saakka, ulotti filosofisen materialismin 
luonnon tietoamisen ihmisyhteiskunnan tietoamiseen. Marxin 
historiallinen materialismi oli tieteellisen ajattelun mitä suurin 
saavutus. Sekasorron ja mielivallan tilalle, jotka siihen saakka 
olivat vallinneet historiaa ja politiikkaa koskevissa katsomuk
sissa, tuli hämmästyttävän ehyt ja sopusuhtainen tieteellinen 
teoria, joka näyttää, kuinka yhteiskunnallisen elämän yhdestä 
muodosta kehittyy tuotantovoimien kasvun seurauksena toinen, 
korkeampi muoto — maaorjuudesta esimerkiksi ‘kasvaa esiin 
kapitalismi’’ *, ja meidän aikanamme kapitalismin tilalle tulee 
maassa toisensa jälkeen sosialismi.

Yleisen materialistisen maailmankäsityksen mukaisesti his
toriallinen materialismi ottaa lähtökohdaksi yhteiskunnallisen 
olemisen ensisijaisuuden ja yhteiskunnallisen tajunnan toissijai
suuden tunnustamisen. Ei yhteiskunnallinen tajunta määrää 
yhteiskunnallisen elämän järjestystä ja kehityssuuntaa, vaan 
päinvastoin yhteiskunnan taloudellinen järjestelmä määrää 
yhteiskunnallisen tajunnan, yhteiskunnalliset aatteet. Eli: eivät 
aatteet määrää elämää, vaan elämä, yhteiskunnallinen oleminen 
määrää aatteet.

Mutta mitä on ihmisten yhteiskunnallinen oleminen? Se on 
yhteiskunnan aineellinen elämä ja ennen kaikkea aineellisten 
hyödykkeiden yhteiskunnallinen tuotanto ja tuotantoprosessissa 
muodostuvat ihmisten väliset suhteet. Antagonistisessa, yhteis
kunnassa ne ovat luokkasuhteita. Ennen kuin ihmiset voivat har
rastaa tiedettä, taidetta, uskontoa, politiikkaa, heidän täytyy 
juoda, syödä, pukeutua, ja sitä varten heidän täytyy tuottaa 
ravintoaineita, vaatteita, rakentaa asuntoja, valmistaa tuotanto
välineitä. Ilman aineellisten hyödykkeiden tuotantoa yhteiskun
nallinen elämä on mahdotonta. Aineellisten hyödykkeiden tuo
tanto ja uusintaminen muodostavat yhteiskunnan elämän perus- 1

1 V. I. Lenin, Teokset, 19. osa, s. 5.
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tan. Tuotannon pysähdyttyä sammuisi ihmisten koko henkinen 
elämä ja yhteiskunta tuhoutuisi. Siksi avainta yhteiskunnan 
rakenteeseen ja kehitykseen ei pidä etsiä ihmisten tietoisuudesta, 
heidän poliittisista, filosofisista, uskonnollisista, eetillisistä aat
teistaan, vaan aineellisten hyödykkeiden tuotantotavasta.

Yhteiskunnan aineellinen elämä on määräävä perusta, henki
nen elämä on aineellisen elämän heijastusta. Tämä ei lainkaan 
merkitse sitä, kuten marxilaisuuden porvarilliset arvostelijat 
valheellisesti väittävät, että marxilaiset muka aliarvioivat tai 
väheksyvät yhteiskunnan henkisen elämän merkityksen, aattei
den, tajunnan, järjen, tieteen ja taiteen merkityksen sekä myös 
politiikan merkityksen yhteiskunnallisessa elämässä ja histo
riassa. Ei, selittäessään yhteiskunnallisen tajunnan ja yhteis
kunnalliset, poliittiset teoriat yhteiskunnallisen olemisen heijas
tukseksi, marxilaiset siten vain tieteellisesti selittävät yhteiskun
nan henkistä elämää, aatteiden syntyä ja kehitystä. Mitä tulee 
yhteiskunnallisten aatteiden merkitykseen yhteiskunnan elä
mässä ja kehityksessä, niin marxilaiset pitävät sitä hyvin suu
rena. Siitä on myös todisteena marxilais-leniniläisten aatteiden 
suuri merkitys meidän aikakaudellamme.1

Historiallisen materialismin perusväittämät Marx on muo
toillut klassillisesti esipuheessaan kirjaan »Poliittisen talous
tieteen arvostelua”:

»Elämänsä yhteiskunnallisessa tuotannossa ihmiset astuvat 
määrättyihin, välttämättömiin, heidän tahdostaan riippumatto- 1

1 Meidän aikanamme porvaristoa rangaistaan siitä, että sillä on ollut 
vulgääri, pinnallinen käsitys marxilaisuudesta, erittäinkin historiallisesta 
materialismista. Kun niiden tuhansien keksimällä keksittyjen traktaattien jäl
keen, joissa marxilaisuutta on arvosteltu ja höyhennetty siitä, että se muka 
jättää huomiotta ja väheksyy aatteiden, ihanteiden, kaiken henkisen jne. mer
kityksen, porvaristo on meidän aikanamme yhtäkkiä joutunut havaitsemaan 
marxilaisten aatteiden, kommunismin aatteiden voimistuvan leviämisen ja vas
tustamattoman vaikutusvoiman, niin porvarilliset poliitikot ja ideologit ovat 
alkaneet huutaa »turmiollisesta" kommunistisesta propagandasta, kommunistien 
»hajottavasta” toiminnasta.

Meidän päivinämme porvaristo on joutunut yhä useammin puhumaan siitä, 
että sillä ei ole suuria aatteita, jotka se voisi asettaa kommunismin aatteiden 
vastapainoksi. Luottaen karkeaan voimapolitiikkaan, atomi- ja vetypommeihin

Ia niiden kauheuteen imperialistinen porvaristo on itse joutunut vulgäärien 
Esitysten valtaan ja on ymmärtämättömyydessään aliarvioinut sen suuren 

voiman, mikä on edistyksellisillä aatteilla: kommunismin aatteilla, kansallisen 
vapaustaistelun aatteilla, rauhanaatteilla, todellisen kansandemokratian aat
teilla. Mitä imperialismi voi asettaa näiden suurten aatteiden vastapainoksi? 
Vetypommitko? Mutta ne eivät ole enää sen monopolina.
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miin suhteisiin, tuotantosuhteisiin, jotka vastaavat heidän 
aineellisten tuotantovoimiensa määrättyä kehitysastetta. Näiden 
tuotantosuhteiden kokonaisuus muodostaa yhteiskunnan talou
dellisen rakenteen, reaalisen perustan, jolle juridinen ja poliitti
nen päällysrakenne kohoaa ja jota yhteiskunnallisen tajunnan 
määrätynlaiset muodot vastaavat. Yhteiskunnallisen, poliittisen 
ja henkisen elämänprosessin määrää ylipäänsä aineellisen elä
män tuotantotapa. Ei ihmisten tajunta määrää heidän olemis
taan, vaan päinvastoin heidän yhteiskunnallinen olemisensa 
määrää heidän tajuntansa. Kehityksensä tietyllä asteella yhteis
kunnan aineelliset tuotantovoimat joutuvat ristiriitaan olemassa
olevien tuotantosuhteiden kanssa tai, mikä on vain asian juridi
nen ilmaisu, omistussuhteiden kanssa, joiden puitteissa ne olivat 
siihen asti liikkuneet. Tuotantovoimien kehittämismuodoista 
nämä suhteet muuttuvat niiden kahleiksi. Silloin alkaa yhteis
kunnallisen vallankumouksen aikakausi. Taloudellisen perustan 
muuttuessa mullistuu joko hitaammin tai nopeammin koko suun
naton päällysrakennus. Sellaisia mullistuksia tarkasteltaessa 
täytyy aina erottaa aineellinen, luonnontieteellisen tarkasti 
todettavissa oleva, taloudellisissa tuotantoehdoissa tapahtuva 
mullistus juridisista, poliittisista, uskonnollisista, taiteellisista 
tai filosofisista, lyhyesti sanoen ideologisista muodoista, joissa 
ihmiset tajuavat tämän ristiriidan ja ratkaisevat sen taistellen. 
Yhtä vähän kuin yksilöä arvioidaan sen mukaan, mitä hän itse 
ajattelee itsestään, yhtä vähän voidaan sellaista mullistuskautta 
arvioida sen oman tajunnan mukaan. Päinvastoin tämän tajun
nan täytyy saada selvityksensä aineellisen elämän ristiriidoista, 
yhteiskunnallisten tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden väli
sestä konfliktista. Mikään yhteiskuntamuodostuma ei tuhoudu 
koskaan ennen kuin ovat kehittyneet kaikki tuotantovoimat, joille 
siinä on kylliksi tilaa, ja uudet, korkeammat tuotantosuhteet 
eivät koskaan astu tilalle ennen kuin niiden aineelliset olemassa- 
olonehdot ovat kypsyneet itse vanhan yhteiskunnan helmassa. 
Sen vuoksi ihmiskunta asettaa itselleen aina vain sellaisia teh
täviä, jotka se voi ratkaista, sillä lähemmin tarkasteltaessa 
osoittautuu aina, että itse tehtävä syntyy vasta silloin, kun sen 
ratkaisemisen aineelliset ehdot jo ovat olemassa tai ovat aina
kin tulemisensa prosessissa.” 1

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, I osa. ss. 308—309.
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Nämä ajatukset on muotoiltu 100 vuotta sitten. Yhteiskun
nallisen kehityksen koko myöhempi kulku, kaikki nykyajan suu
ret ja merkittävät tapahtumat, ennen kaikkea sosialismin voitto 
Neuvostoliitossa, kansanvallankumouksen voitto Kiinassa ja 
muissa Euroopan ja Aasian maissa, jotka rakentavat menestyk
sellisesti sosialismia, ovat täydellisesti vahvistaneet Marxin ja 
Engelsin selvillesaamat yhteiskunnan kehityksen lait.

Historiallisen materialismin porvarilliset ja revisionistiset 
arvostelijat väittävät, että eräissä Euroopan ja Aasian maissa 
tapahtuneet sosialistiset vallankumoukset eivät muka ole tapah
tuneet Marxin mukaan, vaan Marxin käsitysten vastaisesti, ei 
historiallisen materialismin teorian mukaisesti, vaan ristirii
dassa sen kanssa; että nykyajan tapahtumat eivät muka ole 
vahvistaneet, vaan kumonneet marxilaisuuden, historiallisen 
materialismin. Marxilaisuus opettaa, sanovat sen arvostelijat, 
että sosiaalinen vallankumous tulee tapahtumaan ensin teolli
sesti kehittyneimmissä kapitalistisissa maissa, mutta se on 
tapahtunut verraten takapajuisissa maissa.

Huvittavaa on seurata, kuinka porvaristo ja revisionistit 
esiintyvät historiallisen materialismin tulkitsijoina! Sellaisen 
osan esittäminen ei heille mitenkään sovi. Voidakseen tulkita 
historiallista materialismia oikein on tunnettava ja ymmärret
tävä se. Mutta porvariston teoreetikot, sosiologit ja poliittiset 
edustajat sekä revisionistit ovat kaukana siitä, että tuntisivat 
historiallisen materialismin, sen käsittämisestä puhumatta
kaan.

Kun otetaan maailmanhistoriallinen prosessi kokonaisuudes
saan, niin on eittämätön totuus, ettei yksikään yhteiskunta- 
muodostuma tuhoudu ennen kuin ovat kehkeytyneet sen kaikki 
tuotantovoimat, ja uudet, korkeammat tuotantosuhteet eivät mil
loinkaan ilmaannu ennen kuin vanhan yhteiskunnan helmassa 
ovat kypsyneet aineelliset edellytykset niiden olemassaololle. 
Sosialistiset tuotantosuhteet, jotka ovat vakiintuneet Neuvosto
liitossa ja muissa sosialismin maissa, eivät ole ainoastaan tulos 
tuotantovoimien aikaisemmasta kehityksestä näissä maissa 
ennen sosialistisen vallankumouksen tapahtumista. Ne ovat 
myös kiertämätön tulos tuotantovoimien kehityksestä koko kapi
talistisen maailmanjärjestelmän uumenissa. Sosialistinen val
lankumous on paitsi kyseisen maan sisäisten yhteiskunnallisten
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ristiriitojen myös maailman kapitalismin koko järjestelmän 
kriisin tulos. Ne ristiriidat, jotka synnyttivät sosialistisen val
lankumouksen Venäjällä, Kiinassa, Tsekkoslovakiassa, Puolassa 
ja muissa maissa, ovat sekä näiden maiden sisällä kehittyneen 
konfliktin että myös maailman taloudellisen, yhteiskunnallisen 
ja poliittisen kriisin tulos. Ne maat, joissa ensiksi tapahtui 
sosialistinen vallankumous, olivat kapitalistisen maailmanjär
jestelmän heikoimpia renkaita. Taloudelliset, yhteiskunnalliset 
ja poliittiset ristiriidat olivat näissä maissa muodostuneet syväl- 
lisemmiksi ja - kärkevämmiksi kuin kapitalistisen maailman 
kehittyneimmissä maissa. Ja näissä maissa kypsyivät poliittisesti 
ja  aatteellisesti ennemmin ne voimat, jotka osoittautuivat pysty
viksi ratkaisemaan nuo ristiriidat vallankumouksellisesti.

Taloudellisesti kehittyneimmissä maissa, sellaisissa kuin 
USA:ssa ja Englannissa, yhteiskunnalliset ristiriidat osoittautui
vat monien taloudellisten ja poliittisten syiden vuoksi vähemmän 
kypsiksi. Eikä se ole lainkaan ristiriidassa edellä esitettyjen 
historiallisen materialismin väittämien kanssa. Marx ja Engels 
näkivät Englannin harjoittaman siirtomaarosvouksen ja Eng
lannin työväenluokan kermakerroksen porvarillistumisprosessin, 
näkivät, kuinka porvaristo ja reformistit turmelivat Englannin 
työväenluokan tietoisuutta. Siksi he sanoivat, että Englannin 
työläisten tietoisuuden vallankumouksellistuminen tulee tapah
tumaan ensinnäkin, kun Englannin siirtomaaherruus loppuu ja 
toiseksi, kun Englanti kadottaa monopoliasemansa maailman
markkinoilla. Englannin monopoliasemalle maailmanmarkki
noilla on jo tullut loppu. Englannin siirtomaaherruuden luhis
tuminen tapahtuu vastustamattomalla voimalla meidän päivi
nämme. Mutta Englannin taloudelliset asemat entisissä 
siirtomaissa — Intiassa, Pakistanissa, Birmassa, Malaijilla, 
Ceylonissa, Lähi- ja Keski-idän maissa — ovat vielä lujat. 
Näistä maista virtaa edelleenkin korkeita liikevoittoja emämaa
han. Pieni osanen näistä voitoista jakautuu Englannin työläis
ten kermakerroksen osaksi.

Kaikki tämä on otettava huomioon tarkastellessamme risti
riitojen kehittymisen perspektiivejä yhdessä tai toisessa maassa. 
Ken ei halua nähdä näitä tosiasioita, ei ole marxilainen. Tutkit
taessa USA:n sisäisten ristiriitojen kehitystä ei saa unohtaa 
sellaisia tosiasioita, että USA on tehnyt monista Etelä- ja Keski-
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Amerikan maista tosiasiallisesti siirto- ja puolisiirtomaita ja 
ryöstää niitä armottomasti. USA:n monopolit riistävät ja ryös
tävät Lähi-idän maita. Ne pyrkivät lujittamaan asemiaan 
kaikissa maanosissa. Tulee muistaa sekin seikka, että kahdessa 
maailmansodassa USA:n monopolit kokosivat itselleen valtavia 
rikkauksia kansojen veren hinnalla.

Marxilaisen tulee ottaa huomioon kaikki nämä tosiasiat 
tarkastellessaan yhteiskunnallisen vallankumouksen aineellisia 
edellytyksiä, sitä taloudellista maaperää, jolla sisäiset ristiriidat 
ja yhteiskunnalliset konfliktit kehittyvät.

Taloudellinen ja poliittinen kehitys tapahtuu imperialismin 
kaudella hyvin epätasaisesti, myös eri maiden kypsyminen 
sosialismiin tapahtuu epätasaisesti. Sitä, missä määrin yksi tai 
toinen maa on kypsä siirtymään sosialismiin, ei todista ainoas
taan teoria, vaan myös käytäntö — työväenluokan taistelu, sen 
pystyvyys liittämään ympärilleen kansanjoukot ja viemään ne 
mukaansa.

3. Yhteiskuntaelämän ja yhteiskunnan kehityksen 
lainmukaisuuksien luonne

Saatuaan selville, että yhteiskunnan olemassaolon ja kehi
tyksen perustana on aineellisen elämän tuotanto, tuotantotapa, 
historiallinen materialismi määritteli ensimmäisenä tieteellisesti 
yhteiskunnallisten ilmiöiden välisen sisäisesti välttämättömän 
yhteyden, selitti yhteiskunnan kehityksen tarkasti lainmukaiseksi 
prosessiksi. Siten se antoi avaimen menneisyyden ja nykyisyy
den tapahtumien tieteelliseen käsittämiseen ja teki mahdolliseksi 
tapaustenkulun ja ihmisyhteiskunnan kehityksen tieteellisen 
ennakoltanäkemisen.

»Samoin kuin Darwin teki lopun niistä käsityskannoista, joi
den mukaan eläin- ja kasvilajit eivät ole missään yhteydessä 
toisiinsa, vaan ovat satunnaisia, 'jumalan luomia’ ja muuttu
mattomia, ja ensimmäisenä asetti biologian täysin tieteelliselle 
pohjalle saatuaan selville lajien muuttuvaisuuden ja niiden 
perinnöllisyyden,— samoin Marx teki yhteiskuntaan nähden 
lopun käsityskannoista, joiden mukaan yhteiskunta on yksilöit
ten mekaaninen aggregaatti, jossa päällystön tahdosta ... ovat 37
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kaikenlaiset muutokset mahdollisia ja joka syntyy ja muuttuu 
sattumanvaraisesti, ja ensi kerran asetti sosiologian tieteelliselle 
pohjalle saatuaan selville käsitteen yhteiskunta- ja talousmuo- 
dostumasta määrättyjen tuotantosuhteiden kokonaisuutena, saa
tuaan selville sen, että sellaisten yhteiskuntamuodostumien 
kehitys on luonnonhistoriallinen prosessi.” 1

Luonnonhistoriallinen merkitsee, että se on ihmisten tahdosta 
ja tajunnasta riippumattomista syistä johtuva välttämätön, 
lainmukainen, objektiivinen prosessi, vaikka se muodostuukin 
tahdon ja tajunnan omaavien ihmisten toiminnoista.

Nykyajan porvarilliset sosiologit ja porvariston poliittiset 
johtajat julistavat usein nykykauden kaikki yhteiskunnalliset 
kumoukset, poliittiset vallankumoukset ja kansalliset vapaus- 
liikkeet subjektiivisten syiden tulokseksi, kommunististen puo
lueiden ja niiden johtajien toiminnan tai, kuten he sanovat, 
kommunistien „hajotus”-toiminnan tulokseksi. Todellisuudessa 
nykykauden yhteiskunnalliset ja poliittiset liikkeet sekä kansal
liset vapausliikkeet ovat taloudellisen ja valtiollisen kehityksen 
lainmukainen tulos, tulos yhteiskunnallisesta edistyksestä, joka 
on objektiivisten lakien alainen eikä riipu ihmisten tahdosta.

Jokainen tieteellinen laki ilmaisee ilmiöiden, prosessien väli
sen objektiivisen pysyvän yhteyden, niiden väliset välttämättö
mät suhteet. Ne lait, joita historiallinen materialismi ja muut 
yhteiskuntatieteet tutkivat, ilmaisevat yhteiskunnallisten ilmiöi
den, prosessien välisen välttämättömän ja pysyvän yhteyden. 
Yksityisen, satunnaisen yhteiskuntaelämän pintailmiön asemesta 
yhteiskunnallinen laki ilmaisee ilmiöiden yleisen, oleellisen, vält
tämättömän sisäisen yhteyden ja niiden toistuvaisuuden. Se 
ilmaisee niiden ilmiöiden keskinäisen riippuvaisuuden, joista 
toiset esiintyvät syynä, toiset seurauksena. Vaikkakin yhteiskun
nan kehityksen kulussa on sijansa vuorovaikutuksella ja ilmiöt, 
jotka tietyssä yhteydessä esiintyvät seurauksena, esiintyvät 
sitten itse syynä ja voivat vaikuttaa takaisin siihen perustaan, 
joka on ne synnyttänyt, jää yhteiskunnallisten ilmiöiden histo
riallisessa vuorovaikutuksessa primaatti, etusija, määräävä mer
kitys kuitenkin yhteiskunnan kehityksen aineellisille ehdoille ja 
aineellisille liikkeellepaneville voimille.

1 V. /. Lenin, Teokset, 1. osa, ss. 126—127.
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Yhteiskunnallinen, esimerkiksi taloudellinen, laki sanoo, että 
eri maiden historiallisista, kansallisista ja muista erikoisuuk
sista huolimatta kaikkialla, missä on syntynyt kapitalismi, 
kapitalistinen tuotantotapa, ovat syntyneet myös vastakkaiset 
luokat — proletariaatti ja porvaristo — ja alkanut niiden välinen 
taistelu. Siinä ilmenee kapitalistisen yhteiskunnan ilmiöiden 
yleinen, välttämätön ja toistuva yhteys.

Kun kasvaneet tuotantovoimat joutuvat ristiriitaan aikansa 
eläneiden tuotantosuhteiden kanssa, seuraa sitä ennemmin tai; 
myöhemmin yhteiskunnan perusteellisen uudestijärjestämisen 
kausi, yhteiskunnallinen vallankumous. Niin tapahtui 17.—18. ja  
19. vuosisadalla, jolloin siirryttiin feodalismista kapitalismiin. 
Niin tapahtuu myös meidän aikakaudellamme, jolloin siirrytään 
kapitalismista sosialismiin. Tämä siirtyminen ei ole satunnainen, 
vaan taloudellisesti välttämätön, lainmukainen ja vääjäämätön 
prosessi.

Yhteiskunnallisen kehityksen-lait ovat objektiivisia lakeja. 
Ne eivät ole vain riippumatta ihmisten tahdosta ja tajunnasta, 
vaan itse määräävät ihmisen tahdon, tajunnan ja toiminnan. 
Marx kirjoittaa:

..Vaikkapa yhteiskunta olisikin päässyt kehityksensä luon-, 
nonlain jäljille — ja tämän teoksen lopputarkoituksena on 
paljastaa uudenaikaisen yhteiskunnan taloudellinen liikunnan 
laki,— ei se voi hypätä yli luonnollisten kehityskausiensa eikä 
tehdä niitä olemattomiksi. Mutta se voi lyhentää ja lievittää 
niiden synnytystuskia.

...Käsitän yhteiskunta- ja talousmuodostuman kehityksen 
luonnonhistorialliseksi prosessiksi...” 1

Yhteiskunnalliset lait ovat erilaisia: toiset niistä vaikuttavat 
kaikissa yhteiskunta- ja talousmuodostumissa, toiset ovat omi
naisia vain luokkavastakohtiin perustuville muodostumille, ja 
vihdoin on olemassa lakeja, jotka ovat ominaisia vain tietylle, 
yhteiskunta- ja talousmuodostumalle.

Sellaiset lait kuin laki yhteiskunnallisen olemisen määrää
västä merkityksestä yhteiskunnallisen tajunnan suhteen, laki 
tuotantotavan määräävästä merkityksestä yhteiskunnan raken
teessa ja kehityksessä, laki tuotantovoimien määräävästä

1 K. Marx, Pääoma, I osa, 1957, s. 39.
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merkityksestä tuotantosuhteisiin nähden, laki yhteiskunnallisen 
päällysrakenteen riippuvaisuudesta taloudellisesta perustasta pa 
eräät muut ovat yleisimpiä yhteiskunnallisia lakeja ja vaikutta
vat kaikissa yhteiskunta- ja talousmuodostumissa, vaikka niiden 
vaikutus ilmeneekin eri tavalla eri muodostumien konkreettisista 
historiallisista ehdoista riippuen. Nämä yleisimmät, so. sosiolo
giset, lait ilmenevät yhteiskunnan kehityksen eri asteilla erilai
sissa konkreettisissa ja historiallisissa muodoissa. Marx ja 
Engels keksivät ja muotoilivat nämä lait sellaisten yhteiskunta- 
muodostumien kuin alkukantaisen yhteisöjärjestelmän, orjuuden 
ja  feodalismin ja erittäinkin kapitalistisen yhteiskuntamuodostu- 
man kaikinpuolisen tutkimisen pohjalla.

Erotukseksi laeista, jotka ovat ominaisia kaikille yhteiskunta
pa talousmuodostumille, laki luokkien taistelusta historian liik
keellepanevana voimana on ominainen vain yhteiskunnille, jotka 
perustuvat luokkien väliseen antagonismiin. Tämä laki ei vai
kuttanut satoja vuosituhansia jatkuneen alkukantaisen yhteis
kunnan olemassaolon aikana. Se lakkaa vaikuttamasta, kun 
yhteiskunnan jakautuminen luokkiin häviää.

Monet porvarilliset sosiologit, historiantutkijat ja poliittiset 
toimihenkilöt kieltävät luokkataistelukin ja katsovat sen marxi
laisten tekaisemaksi. He perustelevat ajatustaan sillä, että tämä 
laki, marxilaisten oman tunnustuksen mukaan, ei ole yleinen, sen 
vaikutuksella on rajoitetut historialliset puitteet, ja  kuitenkin 
jokaisen lain tunnusmerkkinä on yleisyys. Mutta yleisyyttähän 
on erilaista. Esimerkiksi biologian lait syntyvät ja vaikuttavat 
vain siellä, missä on elämää. Auringossa nämä lait eivät vai
kuta. Ne eivät vaikuttaneet myöskään Maassa silloin, kun siinä 
ei ollut elämää. Mutta kenen päähän pälkähtäisi kieltää tällä 
perustalla biologisten lakien reaalisuus? Sama koskee myös 
luokkataisteluissa: se vaikuttaa siellä, missä on toisilleen viha
mielisiä yhteiskuntaluokkia ja niiden välillä antagonistisia risti
riitoja. Se lakkaa olemasta samalla, kun yhteiskunnan luokkiin 
jakautuminen häviää.

Porvarillisten sosiologien ja erittäinkin taloustieteilijöiden 
keskuudessa on levinnyt käsitys, jonka mukaan kapitalismin lait 
ovat ominaisia yhteiskunnan kehityksen kaikille asteille. Kapita
listisen yhteiskunnan historiallisesti rajoitetut olemassaolon 
-ehdot ja sen lait porvariston ideologit korottavat yleisiksi ja
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ikuisiksi. Marx ja Engels paljastivat tuon porvarillisten sosio
logien ja taloustieteilijöiden rajoittuneen, historianvastaisen, so. 
metafyysillisen, käsityksen ja todistivat, että kapitalismi on 
vain eräs ihmiskunnan kehityksen historiallisesti ohimenevistä 
muodoista. Tästä Engels kirjoitti:

»Meidän käsityksemme mukaan eivät niin sanotut »taloudel
liset lait” ole luonnon ikuisia lakeja, vaan historiallisia, syntyviä 
ja katoavia lakeja, ja nykyaikaisen kansantaloustieteen laki
kokoelma, mikäli taloustieteilijät ovat laatineet sen objektiivi
sesti oikein, on meille vain niiden lakien ja ehtojen summa, joi
den vallitessa nykyaikainen porvarillinen yhteiskunta voi olla 
olemassa. Sanalla sanoen se on abstraktinen ilmaisu ja yhteen
veto nykyisen porvarillisen yhteiskunnan tuotannon ja vaihdon 
ehdoista. Siksi ei yksikään näistä laeista, mikäli ne ilmaisevat 
puhtaasti porvarillisia suhteita, ole nykyistä porvarillista yhteis
kuntaa vanhempi. Ne lait, jotka tietyssä määrin ovat olleet voi
massa koko aikaisemman historian aikana, ilmaisevat vain sel
laisia suhteita, jotka ovat yhteisiä kaikille yhteiskunnille, jotka 
perustuvat luokkaherruuteen ja luokkariistoon.” 1

Kun Marx ja Engels aikanaan todistivat teoreettisesti niiden 
taloudellisten suhteiden ja lakien historiallisen luonteen, jotka 
ovat ominaisia kapitalistiselle yhteiskunnalle, niin uuden yhteis
kunta- ja talousmuodostuman syntyminen, sosialismin voitto 
Neuvostoliitossa ja sosialistisen vallankumouksen voittokulku 
eräissä muissa Euroopan ja Aasian maissa ovat todistaneet käy
tännöllisesti kapitalismin ja kapitalismin oloissa vaikuttavien 
lakien historiallisen rajoittuneisuuden. Yhdessä uuden, sosialisti
sen järjestelmän kanssa ovat tulleet voimaan yhteiskunnan kehi
tyksen uudet lait, jotka ovat ominaisia tälle yhteiskuntamuodos- 
tumalle.

Sosialistisen yhteiskunnan oloissa vaikuttavat edelleenkin 
sellaiset sosiologiset lait, jotka ovat ominaisia ihmiskunnan 
kehityksen kaikille asteille. Mutta samalla sosialistisessa yhteis
kunnassa syntyy uusia, erityisiä lakeja, yhteiskunnan kehityksen 
uusia vaikutteita ja liikkeellepanevia voimia, jotka ovat ominai
sia tämän tyyppisille yhteiskunnallisille suhteille, jotka tekevät 
mahdottomaksi ihmisen harjoittaman toisen ihmisen riiston ja

1 Marx — Engels, Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, S. 203.
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turvaavat kansan aineellisen hyvinvoinnin kasvun ja jokaisen 
yksilön kaikinpuolisen kehityksen. Sosialistinen tuotantotapa 
synnyttää sosialistisen yhteiskunnan aatteellisen ja poliittisen 
yhtenäisyyden, työläisten ja talonpoikain liiton, kaikkien kanso- 
jen ja kansallisuuksien ystävyyden ja tasavertaisuuden. Sosia
listisen yhteiskuntajärjestelmän voiton tuloksena tapahtuu kult
tuurivallankumous, vakiintuu sosialistinen ideologia.

Samoin kuin kapitalismilla on eri maissa ollut omat erikois 
suutensa, jotka ovat johtuneet näiden maiden kehityksen aikai
semmista historiallisista oloista, samoin myös. sosialististen 
maiden kehityksessä on omat erikoisuutensa. Mutta samoin kuin 
kapitalismin kehityksen erikoisuudet eri maissa (esimerkiksi niin 
sanottu amerikkalainen tai preussilainen kehitystie) eivät ole 
kumonneet Marxin selvillesaamia kapitalismin kehityksen yleisiä 
lakeja, samoin myös sosialismin kehityksen erikoisuudet eri 
maissa eivät kumoa, vaan päinvastoin edellyttävät sosialistisen 
yhteiskunnan yleisten lakien vaikutusta. Tärkeimmät lainmukai
suudet, jotka ovat ominaisia kaikille sosialismin tielle lähteneille 
maille, on osoitettu sosialististen maiden kommunististen ja työ
väenpuolueiden edustajain Moskovan neuvottelukokouksen julki
lausumassa.1

Siitä johtuen, että yhteiskunta- ja talousmuodostumat eivät 
ole kehityksessään vain erikoisten, kyseiselle yhteiskuntamuo- 
dostumalle ominaisten lakien, vaan myös yleisten sosiologisten 
lakien vaikutuksen alaisia, ihmisyhteiskunnan kehityksessä muo
dostuu yhteys, periytyvyys. Maailman historiassa, yhteiskunnan 
historiassa ei ole vain jatkuvuutta, vaan myös jatkumattomuutta, 
sillä jokainen yhteiskunta ja talousmuoto eroaa laadullisesti 
toisista, mutta niiden välillä on yhteys, ykseys, joka määräytyy 
tuotantovoimien kehityksestä ja yleisten sosiologisten lakien 
vaikutuksesta. Jokainen uusi sukupolvi saa käyttöönsä edellisen 
sukupolven luomat tuotantovoimat, jotka ovat sille ikään kuin 
uuden tuotannon materiaalina. Siten syntyy jatkuva yhteys 
ihmisten historiassa, muodostuu ihmiskunnan historia, mikä 
muuttuu sitä täydellisemmin ihmiskunnan historiaksi, mitä

1 ..HoKyMeHTbi CoBeiuatiHfi npeACTaBfrrejieä KOMMyHHcrimecKHx h pa6o- 
«IHX napTHR, COCTOHBIUHXCH B MoCKBe B HOHÖpe 195,7 r.", r Q C n04H T H 3Ä aT , 
1957, CTp. 13—14.
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enemmän ihmisten tuotantovoimat sekä niin muodoin heidän 
yhteiskunnalliset suhteensa kehittyvät ja kasvavat.1

Samoin kuin materialistiseen dialektiikkaan rinnan yleisim
pien kehityslakien kanssa sisältyvät dialektiikan kategoriat, 
jotka myös yleistävät ja kuvastavat ilmiöiden tai prosessien väli
siä oleellisia yhteyksiä, on historiallinen materialismikin rinnan 
mainittujen yhteiskunnan kehityksen yleisten lakien kanssa kehi
tellyt eräitä yleistäviä käsitteitä, kategorioita, jotka kuvastavat 
yhteiskunnallisia ilmiöitä ja prosesseja, oleellisinta niissä. Sel
laisiin kategorioihin kuuluvat käsitteet: yhteiskunta- ja talous- 
muodostuma, yhteiskunnallinen tuotanto, yhteiskunnan aineelli
sen elämän ehdot, yhteiskunnallinen oleminen, yhteiskunnallinen 
tajunta ja sen muodot, tuotantotapa, yhteiskunnan taloudellinen 
rakenne, yhteiskunnan perusta ja päällysrakenne, yhteiskunta
luokka, valtio, vallankumous, ideologia jne.

Monet porvarilliset sosiologit esittävät väitteitä lakikäsitettä 
ja yleiskäsitteitä, kategorioita vastaan; he sanovat näitä käsit
teitä fiktioiksi, tiedostavan järjen mielivaltaisiksi luomuksiksi. 
On totta, että käsitteet ovat ihmisten, ajattelun luomuksia. Mutta 
tieteelliset kategoriat eivät ole fiktioita, ne kuvastavat ja pane
vat merkille todellisuuden oleellisia puolia ja tekevät mahdolli
seksi yhden tai toisen prosessin syvällisemmän käsittämisen. 
Nämä kategoriat syntyvät tiedostamisprosessissa, historiallisen 
käytännön kulussa ja tarkastetaan ja täsmennetään käytän
nössä.

Yhteiskunnallinen elämä on historiallisen kehityksensä kan
nalta äärettömän monipuolista. Tiedostamisprosessissa yhteis
kuntatiede, historiallinen materialismi kehittelee jo olevien käsit
teiden lisäksi uusia käsitteitä, kategorioita uusien ilmiöiden ja 
prosessien heijastamiseksi.

4. Historiallinen lainmukaisuus ja ihmisten tietoinen toiminta. 
Vapaus ja välttämättömyys

Porvarilliset sosiologit syyttävät historiallisen materialis
min kannattajia fatalismista. He väittävät, että katsoessaan 
yhteiskunnan kehityksen luonnonhistorialliseksi lainmukaiseksi

1 Ks. K- Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, ss. 399—400.
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prosessiksi historiallinen materialismi muka kieltää ihmisten 
aktiivisen ja tietoisen toiminnan merkityksen ja tuomitsee heidät 
passiivisuuteen, kylvää fatalismia. Tosiasiassa historiallisella 
materialismilla ei ole mitään yhteistä fatalismin ja kvietismin 
kanssa. Enemmänkin, historiallinen materialismi on aina ollut 
ja on edelleenkin fatalististen teorioiden vastustaja, sillä ne 
johtavat ihmisiä, yhteiskunnan edistyksellisiä voimia passiivi
suuteen, toimettomuuteen. Sen on todistanut marxilaisen teorian 
koko henki, olemus, samoin kuin marxilaisuuden käytäntökin. 
Saatuaan selville yhteiskunnallisen elämän, yhteiskunnan his
torian lait marxilaisuus selitti ensi kerran tieteellisesti suurten 
ihmisjoukkojen, kansojen ja yhteiskuntaluokkien toiminnan. 
Löytämällä luokkataistelun lait, yhteiskunnallisen vallanku
mouksen lait, sosialismin ja kommunismin rakentamisen lait 
marxilaisuus, historiallinen materialismi, loi lujan teoreettisen, 
tieteellisen perustan työväenluokan tietoiselle toiminnalle, 
aseisti tämän luokan etujoukon, marxilaiset puolueet, näiden 
lakien tuntemuksella.

Estävätkö fysiikan, kemian, biologian objektiiviset lait ihmi
siä alistamasta luonnonvoimia? Eivät tietenkään estä. Päinvas
toin näiden lakien tuntemattomuus tai huomiotta jättäminen 
tekisi mahdottomaksi odotettuihin tuloksiin johtavan ihmisten 
tarkoituksenmukaisen toiminnan. Luonnon lait ja niiden tiedos
taminen tekevät yhteiskunnalle mahdolliseksi luonnon voimien 
alistamisen. Siitä on todistuksena teollisuustuotannon kone
tekniikan kehitys, valtavien vesivoima-asemien rakentaminen, 
atomivoiman hyväksikäyttö, avaruuslennot jne. Samoin myös 
yhteiskunnan kehityksen objektiivisten lakien olemassaolo ja nii
den tiedostaminen on edellytys, joka tekee mahdolliseksi ihmis
ten menestyksellisen, tietoisen historiallisen toiminnan. Tunte
matta yhteiskunnan kehityksen lakeja ihmiset, kansat ja yhteis
kuntaluokat ovat raivanneet itselleen tietä eteenpäin vain 
hapuillen. Aikaisempien yhteiskunnallisten vallankumousten 
aikoina, jolloin joukot nousivat taisteluun aikansa eläneitä 
yhteiskuntamuotoja vastaan, yhteiskunnan kehityslakien, vallan
kumouksen lakien tuntemattomuus johti siihen, että noiden val
lankumousten tulokset olivat usein odottamattomia ja eräissä 
suhteissa jopa päinvastaisiakin kuin ne tavoitteet, joihin joukot 
taistelussa pyrkivät. Kysymys ei tietenkään ollut vain lakien
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tuntemattomuudesta, vaan myös itse niiden yhteiskunnan kehi
tyksen objektiivisten prosessien luonteesta, joista siihen aikaan 
johtui taloudellisen kehityksen vaistonvaraisuus ja kaikkinaisen 
riiston hävittämisen mahdottomuus. Mutta kiistatonta on, että 
yhteiskunnan kehityksen lakien tuntemattomuus, työtätekevien 
joukkojen valistumattomuus ja poljettu asema olivat pahana 
esteenä niiden vapautuksen tiellä.

Meidän aikanamme työtätekevien monimiljoonaiset joukot 
ovat eräissä maissa jo karistaneet ja toisissa maissa karistavat 
yltään luokka- ja kansallisuussorron kahleet. Historiallisen 
kehityksen kulku on äärettömästi nopeistunut. Se on selitettä
vissä monilla syillä: tuotantovoimien korkealla kehitystasolla, 
mikä luo aineellisen mahdollisuuden vapautua riistosta ja riistä
jistä, sillä, että liikkeeseen on tullut mukaan valtavat ihmis
massat, että kansanjoukkojen johdossa on kaikista sorretuista 
luokista vallankumouksellisin ja järjestynein luokka — proleta
riaatti, sillä, että työväenluokkaa johtavat marxilaiset puolueet, 
jotka on aseistettu yhteiskunnan kehityksen lakien, sosialismin 
puolesta käytävän taistelun lakien tuntemuksella. Kommunisti
set puolueet opettavat työväenluokkaa ja kaikkia työtätekeviä 
tuntemaan yhteiskunnan kehityksen lait ja käyttämään niitä 
taistelussa kapitalismia vastaan kommunismin puolesta. Ja 
tämä on eräs tärkein seikka, minkä vuoksi joukkojen tietoisuu
den taso on nyt verrattomasti korkeampi kuin aikaisempina 
kausina.

Historiallisen lainmukaisuuden, välttämättömyyden tunnus
taminen ja ihmisten historiallisen toiminnan merkityksen 
tunnustaminen eivät ole ristiriidassa keskenään. Jos ihmiset, 
yhteiskuntaluokat eivät toimi vastoin yhteiskunnan lainmukai
suuksia, vaan yhteiskunnan kehityksen suuntaan, niin heidän 
toimintansa on tuloksellista.

Toisin on asia, jos yksi tai toinen aikansa elänyt luokka on 
joutunut ristiriitaan historian kulun kanssa, historian lakien 
kanssa ja haluaa pidättää historian kulkua, ..kumota” yhteiskun
nan edistyvän kehityksen lait, historiallisen edistyksen lait. 
Kuten historiallinen kokemus osoittaa, sellaiset luokat kärsivät 
aina viime kädessä tappion. Niin kävi feodaalisen järjestelmän 
puolustajille — tilanherra-aristokraateille. Niin käy meidän 
aikanamme aikansa eläneelle porvaristolle, joka yrittää kääntää
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historian ratasta taaksepäin, ehkäistä sosialismin voimien kehi
tyksen, uuden, sosialistisen yhteiskunnan voiton. Historian 
kokemus puhuu, että se on toivoton hanke. Historiallinen pro
sessi on vääjäämätön. Yhteiskunnan kehitys on aina tapahtunut 
ja tapahtuu nousevaa linjaa, alemmista muodoista korkeampiin. 
Voiton (kun.tarkoitetaan lopullista eikä tilapäistä voittoa) saa
vat edistykselliset voimat, jotka toimivat yhteiskunnan aineelli
sen elämän kehityksen vaatimusten mukaisesti.

Meidän aikakaudellamme sosialismin voimat määräävät his
toriallisen kehityksen suunnan. Kommunismi on koko ihmiskun
nan tulevaisuus. Porvariston ideologit ja poliittiset edustajat 
yrittävät kumota tämän totuuden. Mutta yhteiskuntakehityksen 
lait ja kansojen taistelu ovat porvaristoa voimakkaammat.

Porvarilliset sosiologit, marxilaisuuden arvostelijat väittävät, 
että marxilaisuutta vaivaa sisäinen ristiriita, sillä marxilaiset 
sanovat, että sosialismi on välttämättömien lakien vaikutuksen 
tulos, mutta samaan aikaan järjestävät puolueen yhteiskunnalli
sen vallankumouksen suorittamiseksi. Toinen sulkee pois toisen, 
sanovat marxilaisuuden arvostelijat. Englantilainen porvarilli
nen sosiologi Karl Federn kirjoittaa kirjassaan ..Materialistinen 
historian konseptio”: „Jos sosialismin pitäisi ilmaantua lain 
perustalla, niin sitä ei tarvitsisi vaatia. Jos sosialismi olisi todel
lakin kiertämätön ja olisi seuraava vaihe yhteiskunnan kehityk
sessä, niin ei tarvittaisi sosialistista teoriaa ja sitä vähemmän 
sosialistista puoluetta. Ei kukaan perusta puoluetta kevään ja 
kesän aikaansaamiseksi.” 1 Tuo argumentti ei ole uusi. Jo viime

1 Huvittavaa on, että myös Chester Bowles, kirjan ..Maailman uusia 
ongelmia” (New York, 1955) tekijä esittää samanlaisen argumentin marxilaisia 
vastaan. Hän kirjoittaa: ..Epäselväksi on myös jäänyt marxilaisen maailman
käsityksen toisen tärkeän kaksiselitteisyyden ratkaiseminen. Marx kehotti, jär
jesti ja sysäsi kannattajiaan taisteluun sosialismin puolesta ja samaan aikaan 
pyrki todistamaan, että se on kiertämätön. Mutta mitä järkeä on työskennellä 
ja uhrautua sen hyväksi, mikä jo muutenkin on ennakolta määrätty?" (s. 34).

Chester Bowles, USA:n entinen Intian-lähettiläs, suurkapitalisti, mainos- 
yhtiön „Benton and Bowles” kanssaomistaja, nykyään USA:n ulkoasiain 
ministeriön virkailija, on amerikkalaisen porvariston huomattava ideologi. 
Mutta hän on tutkinut marxilaisuutta marxilaisuuden ..arvosteluun” spesiali
soituneiden porvarillisten professorien populääristen selitysten mukaan. Bow- 
lesilla ei ole aikaa tutkia Marxin ..Pääomaa” eikä Leninin teoksia. Ja kun hän 
ei tunne dialektista logiikkaa, niin hän näki marxilaisuudessa „ratkaisematto- 
mia ristiriitoja”. Mutta nuo ristiriidat eivät ole marxilaisuudessa, vaan Bow- 
lesin ja porvarillisten professorien päässä.

Luomalla teoreettiset ja propagandistiset teoksensa Marx kasvatti, valisti 
ja järjesti työväenluokkaa eikä ..sysännyt” sitä. Se ensinnäkin. Toiseksi,
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vuosisadan lopussa sen esitti marxilaisuuden arvostelija kanti
lainen Stammler. Federn ja Stammler luulevat, että tuolla argu
mentillaan he antoivat marxilaisuudelle ja marxilaisille kuolin
iskun. Mutta tosiasiassa heidän arvostelunsa ei osu maaliin.

Luonnossa ilmiöt tapahtuvat ihmisten tahdosta ja toimin
nasta riippumatta. Haluavatko ihmiset sitä tai eivät, heidän 
halustaan riippumatta päivä vaihtuu yöksi, kevät kesäksi, kesä 
syksyksi. Ihmisten toiminta ei kuulu näihin prosesseihin. Histo
rian suhteen asia on toisin. Sitä tekevät ihmiset ja vain ihmiset. 
Ei suinkaan ole samantekevää, toimivatko ihmiset yhteiskunnan 
kehitysläkien tuntemuksen perustalla vai sokeasti, hajallisesti 
vai järjestyneesti, vaistonvaraisesti vai tietoisesti. Tarvitsee 
vain syventyä näihin kysymyksiin, niin käy selväksi, että marxi
laisuuden arvostelijat ampuvat harhaan. Objektiivisten lakien 
olemassaolo ja yhteiskunnan kehitysläkien tunteminen, näiden 
lakien hallitseminen antaa mahdollisuuden muuttaa sokean, 
tiedostamattoman välttämättömyyden tiedostetuksi, ts. vapau
deksi.

„Vapaus ei ole kuviteltua riippumattomuutta luonnonlaeista, 
vaan näiden lakien tuntemusta, ja siten saatua mahdollisuutta 
pakottaa nämä lait suunnitelmanmukaisesti vaikuttamaan mää
rättyjen tarkoitusperien hyväksi. Tämä koskee yhtä hyvin ulkoi
sen luonnon lakeja kuin niitäkin, jotka säätelevät itse ihmisen 
ruumiillista ja henkistä olemista — kaksi lakien luokkaa, jotka
yksien tai toisten tapahtumien (esimerkiksi vallankumousten) historiallista 
kiertämättömyyttä koskevan opin ia noihin tapahtumiin osallistuvien aktiivi
suuden ia tietoisuuden välillä ei ole ristiriitaa. Mitä paremmin työväenluokan 
joukot käsittävät sosialistisen vallankumouksen kiertämättömyyden, mitä järjes- 
tyneempinä ja suuremmalla innostuksella ne taistelevat tämän vallankumouk
sen koittamisen puolesta, sitä lähempänä on sen voitto. Ja päinvastoin, mitä 
heikommin työläiset käsittävät sosialistisen vallankumouksen kiertämättömyy
den ja välttämättömyyden, sitä huonommin he ovat järjestyneet, sitä heikompi 
on heidän tahtonsa ja  toimintansa, sitä enemmän he ovat heille vieraiden 
aatteiden vallassa.

Vallankumouksen menestystä varten ei riitä yksistään sen haluaminen. 
Sitä varten ovat välttämättömiä sekä objektiiviset edellytykset että sosialistisen 
vallankumouksen päätekijän — työväenluokan kypsyys. Marx sai selville sosia
listisen vallankumouksen vääjäämättömyyden lain. Hän teki paljon vallan
kumouksen lähentämiseksi ja  halusi kiihkeästi sen koittavan. Mutta se ei kui
tenkaan koittanut Marxin aikana. „Ylen inhimillinen” porvaristo hukutti vereen 
työväenluokan ensimmäisen taistelun sosialismin puolesta (Pariisin Kommuuni 
v. 1871). Kunnes sosialistisen vallankumouksen objektiiviset ja subjektiiviset 
edellytykset eivät ole kypsyneet, sitä eivät voi nostattaa edes sellaiset ajattelun 
ia vallankumousasian jättiläiset kuin Marx. Mutta kun nuo edellytykset ovat 
kypsyneet, ei mikään voi estää sosialismin aatteiden voittoa. Kun sosialistiset 
aarteet vahaavat joukkojen mielet, tulee niistä murtumaton voima.
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voimme erottaa toisistaan korkeintaan mielikuvituksissamme, 
mutta emme todellisuudessa. Tahdon vapaus ei sen vuoksi ole 
mitään muuta kuin kykyä tehdä ratkaisu asiantuntemuksella. 
Siis mitä vapaampi on ihmisen mielipide jostain kysymyksestä, 
sitä suuremmalla välttämättömyydellä tämän mielipiteen sisältö 
on määrätty; kun sitä vastoin tietämättömyyteen perustuva epä
varmuus, joka aivan kuin mielivaltaisesti valitsee jonkin monista 
erilaisista ja ristiriitaisista ratkaisujen mahdollisuuksista, todis
taa juuri siten epävapautensa, alistuneisuutensa sen alaiseksi, 
joka hänen juuri piti alistaa itsensä alaiseksi. Vapaus on siis 
luonnon välttämättömyyksien (Natumotwendigkeiten) tiedosta
miseen perustuvaa valtaa itsemme ja ulkoisen luonnon yli, siksi 
se on historiallisen kehityksen välttämätön tulos.” 1

Se, mitä Engels on sanonut luonnonlaeista, koskee täydelli
sesti myös yhteiskunnallisia lakeja, vapauden ja välttämättö
myyden suhdetta yhteiskuntaelämässä. Niin kauan kuin yhteis
kunnallisia lakeja ei ole tiedostettu ja ihmiset toimivat niiden 
vastaisesti, ne esiintyvät ikään kuin ihmisille vihamielisinä luon
nonvoimina. Mutta sen jälkeen kun nuo lait on tiedostettu ja 
niiden luonne, niiden vaikutus ja vaikutuksen suunta on tullut 
tunnetuksi, ihmisille ilmaantuu mahdollisuus niiden hallintaan. 
Sosialismin oloissa marxilaisen puolueen johtamat kansanjoukot 
kykenevät yhä suuremmassa määrin alistamaan ne tahtoonsa ja 
saavuttamaan tämän perusteella yhä varmemmin päämääränsä.

Siten historiallinen materialismi ratkaisee vanhan filosofisen 
kysymyksen vapaudesta ja välttämättömyydestä dialektisesti ja 
ehdottoman determinismin hengessä.

Tuotantovoimien kehitykseen liittyy kapitalistisessa yhteis
kunnassa, kuten tiedetään, aika-ajoittaiset talouspulat, jotka ovat 
kiertämättömiä tuotantovälineiden kapitalistisen yksityisomis
tuksen vallitessa. Nykyaikaiset tuotantovoimat vaativat tuotanto
välineiden yksityisomistuksen hävittämistä, niiden suunnitel
manmukaista käyttämistä yhteiskunnan palvelukseen. Sosialis
min oloissa on nykyaikaisten tuotantovoimien tiedostettuja 
kehityslakeja vastaavasti pystytetty sosialistiset tuotantosuh
teet, joiden vallitessa ei ole talouspulia; yhteiskunta suuntaa 
tässä suunnitelmanmukaisesti tuotantovoimien kehitystä talou

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 120.
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dellisia lakeja vastaavasti. Siinä ilmenee sokean välttämättö
myyden muuttuminen vapaudeksi.

Porvarilliset taloustieteilijät ja poliittiset toimihenkilöt etsi
vät selitystä Neuvostoliiton »taloudelliselle ihmeelle” — talon-1 
dellisesti takapajuisen maan muuttumiselle historiallisesti 
lyhyessä ajassa edistyneeksi teollisuusmaaksi, joka on haastanut 
taloudelliseen kilpailuun kapitalismin kehittyneimmän maan,1 
USA:n. Porvariston teoreetikot ja poliittiset edustajat ovat 
ladelleet paljon erilaisia tolkuttomuuksia. Mutta salaisuus on 
talouden sosialistisessa luonteessa, siinä että sosialistinen 
yhteiskunta käyttää tietoisesti taloudellisia lakeja, että kapitalis
min aikana vallitseva sokea välttämättömyys muuttuu sosialis^ 
min aikana vapaudeksi. Nojautuen marxismin-leninismin teo
riaan, yhteiskuntakehityksen lakien ja liikkeellepanevien voimien 
tuntemukseen kommunistinen puolue kehittelee sosialismin ja 
kommunismin rakentamisen tieteellisesti perustellun politiikan; 
Tämä puolueen politiikka suuntaa miljoonien ihmisten luovaa 
toimintaa.

5. Historiallisen materialismin puoluekantaisuus

Tärkeimpänä yhteiskuntatieteen kysymyksenä on teorian ja 
politiikan, teorian ja luokka-, puolueintres.sien, luokkataistelun 
teorian ja käytännön keskinäissuhde. Puoluekannatonta, luokka- 
kannatonta eli luokkien yläpuolella olevaa yhteiskuntatiedettä, 
yhteiskuntateoriaa ei luokkayhteiskunnassa ole eikä voi olla. 
Kun puhe on yhteiskuntatieteen sellaisista.käsitteistä kuin lisä
arvosta, riistosta, luokkataistelusta, valtiosta, oikeudesta, vallan
kumouksesta, niin mikä luokkakannaton puolueettomuus silloin 
voi tulla kysymykseen? Voiko luokkayhteiskunnassa olla ihmisiä, 
jotka leijailevat luokkien yläpuolella eivätkä ole kiinnostettuja 
siitä, miten nämä kysymykset ratkaistaan? Sellaisia ihmisiä ei 
ole eikä voi olla.

Meidän suurella luokkataistelujen aikakaudellamme, aika
kaudella, jolloin ihmiskunta siirtyy kapitalismista kommunis
miin, jopa luonnontieteiden — fysiikan, biologian ym.— yleisten 
teoreettisten kysymysten alallakin käydään ideologista taistelua, 
joka tavalla tai toisella heijastaa luokkien taistelua. Sitäkin
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suuremmalla perusteella se voidaan sanoa filosofiasta ja yhteis
kuntatieteistä, niihin luettuna myös sosiologia.

Kummallista on meidän aikanamme kuulla revisionistien jä r
keilyjä, että filosofian ja sosiologian jakaminen materialisti
seksi ja idealistiseksi on »vanhentunut”. Idealismi ja materia
lismi ovat nykyisinkin pääpuolueita filosofiassa ja sosiologiassa; 
nämä kaksi perussuuntaa heijastavat luokkien — porvariston ja 
työväenluokan — taistelua.

Yhteiskuntatieteiden puoluekantaisuus on saanut nykyisin 
suuremman merkityksen kuin minään muuna historian kautena. 
Koko porvarillinen sosiologia ja historiankirjoitus asettaa 
nykyään päätehtäväkseen taistelun marxilaisuutta, materialis
mia, kommunismia vastaan. Ja siinä tulee selvästi esiin porva
rillisen sosiologian luokkakantaisuus, puoluekantaisuus.

Mutta eikö puoluekantaisuus tieteessä ole ristiriidassa tieteen 
tarkoituksen, tieteen tehtävän kanssa — tutkimuksen objektiivi
suuden kanssa, ihmisestä ja ihmiskunnasta riippumattoman 
objektiivisen totuuden löytämisen kanssa? Ei tietenkään.

Puoluekantaisuutta on erilaista. Taantumuksellisten luokkien 
puoluekantaisuus tekee objektiivisen tieteellisen tutkimuksen 
mahdottomaksi, erittäinkin silloin, kun kysymys on yhteiskunnan 
kehityslaeista ja näistä laeista johtuvista johtopäätöksistä. 
Taantumuksellinen luokka ja sen teoreetikot joutuvat kiertämättä 
ristiriitaan todellisuuden kanssa, yhteiskunnan kehityksen ta r
peiden ja lakien kanssa, ja siksi he eivät kykene arvioimaan 
objektiivisesti ilmiöitä, tapahtumia, tendenssejä, jotka vievät 
tuon luokan tuhoon. Nuo tapahtumat ja prosessit aivan kuin 
sanovat aikansa eläneelle luokalle: muista loppusi lähenevän! 
Yhteiskunnan kehityksen lakien ja liikkeellepanevien voimien 
objektiivinen tutkiminen on sellaisissa oloissa taantumuksellis
ten luokkien edustajille mahdotonta.

Toisin on asia, kun kysymyksessä on edistyksellinen, nouseva 
luokka, joka yhteiskunnallisen asemansa vuoksi kulkee yhtä 
jalkaa historian kanssa. Aika tekee työtä sen hyväksi, sille kuu
luu tulevaisuus. Edistyksellinen luokka ei pelkää objektiivisia 
lakeja, jotka johtavat vanhan yhteiskunnan tuhoutumiseen ja 
uuden syntymiseen. Vallankumouksellinen luokka ei ole konflik
tissa yhteiskunnallisen kehityksen perustendenssien ja -lakien 
kanssa. Edistyksellinen, nouseva luokka voi katsoa rohkeasti
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totuutta silmiin. Se on kiinnostettu objektiivisesta totuudesta, 
yhteiskunnan kehityslakien tiedostamisesta voidakseen meries- 
tyksellisemmin uudistaa yhteiskunnan.

Miten luokkien asema, edut ja taistelu vaikuttavat tieteelli
seen tutkimukseen, se näkyy yhteiskuntatieteen historiasta.

Yhteiskunnallisen kehityksen lakien ja liikkeellepanevien voi
mien tiedostamista vaikeuttivat kauan monet syyt, muun muassa 
itse ihmisyhteiskuntatutkimuksen kohteen monimutkaisuus.

Mutta ei ole vain se syynä siihen, että yhteiskunnallisen kehi
tyksen lait saatiin selville huomattavasti myöhemmin kuin monet 
luonnonlait. Tärkeimpänä esteenä näiden lakien tiedostamisessa 
oli aina 19. vuosisadan ensimmäiselle puoliskolle saakka porva
rillisen yhteiskunnan taloudellisten ja luokkasuhteiden kypsy- 
mättömyys. Tämän vuoksi eivät edes sellaiset porvarillisen 
taloustieteen huomattavat edustajat kuin A. Smith ja D. Ricardo 
päässeet arvolain tutkimuksessa ja kansallistulon jakautumisen 
alalla vallitsevien suhteiden analyysissa ensimmäisiä askeleita 
pitemmälle. Mutta kuitenkin siihen aikaan, jolloin porvaristo oli 
nouseva luokka, sen ideologit pyrkivät yhteiskunnallisten 
ilmiöiden tiedostamisen vaikeudesta huolimatta selvittämään 
yhteiskunnallisen elämän eräitä lakeja, ..tunnustelivat” kapita
lismin lakeja käsittämättä sen ohimenevää luonnetta. Mutta kun 
historia alkoi paljastaa kapitalismin olevan luonteeltaan ohime
nevän, sen ideologien asennoituminen yhteiskunnallisen elämän 
lakien tiedostamiseen muuttui täydellisesti. Vaikka porvarillisen 
yhteiskunnan taloudelliset ja luokkasuhteet olivat tuona aikana 
jo kypsyneet ja taloudellisten syiden ja poliittisten seurausten 
välinen yhteys yksinkertaistunut, porvarillisen yhteiskuntatie
teen edustajat ottivat valtavan taka-askelen niiden tiedostami
sessa. He alkoivat ajatella enemmän sitä, millä tavalla kapitalis
tinen järjestelmä voitaisiin säilyttää ja suojata kypsyvien vallan
kumouksellisten voimien rynnistykseltä, kuin yhteiskunnallisten 
prosessien puolueetonta, mitään pelkäämätöntä tutkimista. Sen 
rohkean tieteellisen ajattelun sijalle, mikä oli ominaista porva
rillisen kansantaloustieteen sellaisille varhaisille edustajille kuin 
Smithille ja Ricardolle, tulee tällä kaudella viheliäinen apologe- 
tiikka, yritykset puolustella kapitalismia. Erittäin luonteen
omaista se on nykyajan porvarillisille sosiologeille ja talous
tieteilijöille. Oleellisimpana syynä nykyajan porvarillisten
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sosiologien ja taloustieteilijäin työn tuloksettomuuteen, heidän 
kyvyttömyyteensä saada selville yhteiskunnallisen elämän lain
mukaisuuksia on porvariston ja sen ideologien luokkarajoittunei- 
suus ja luokkaetujen ajaminen. Kun kapitalistisen yhteiskunnan 
kehityslait tulevat yhä enemmän esille ei vain kapitalismin kehi
tyksen lakeina, vaan myös sen tuhoutumiseen johtavina 
:l.akeina, niin porvariston ja sen ideologisten edustajien kauhu 
näiden lakien edessä kahlehtii heidän tieteellisen ajattelunsa.

Se on pääsyynä siihen, että porvarilliset sosiologit eivät ole 
menneet niitä latteita, pinnallisia analogeja pitemmälle, joissa 
luonnonlait ja yhteiskunnan lait, eläinorganismin elämä ja 
yhteiskunnan historia virheellisesti yhtäläistetään, ja ovat 
yleensä jääneet historian ja yhteiskunnallisen elämän jos jonkin
laisten idealististen tulkintojen vangiksi.

Nykyajan porvarillinen sosiologia kohdistaa yhä enemmän 
huomionsa erillisen yksilön sielunelämään yrittäen sen kautta 
saada selville yhteiskunnallisen elämän salaisuudet. Subjekti
vismi on tullut nykyajan porvarillisen sosiologian ja historian
kirjoituksen luonteenomaisimmaksi piirteeksi. Monet porvarilli
set historiantutkijat ovat asettaneet epäilyksen alaisiksi jopa 
eittämättömiäkin historiallisia tosiasioita. Näille historiantutki
joille ei historiallisen tiedostamisen tavoitteena ja tarkoituksena 
ole objektiivinen totuus ja laki, vaan niiden subjektiivinen tul
kinta nykypäivien kannalta.

Heti kun porvarillisen yhteiskunnan lait alkoivat ilmetä tuon 
yhteiskunnan tuhoutumisen lakeina, niin porvarillinen sosiologia 
ja historiankirjoitus alkoivat tuntea vaistomaista vastenmieli
syyttä yhteiskunnallisen kehityksen lakeja kohtaan. Jos nuo lait 
uhkaavat kapitalismin ja porvariston olemassaoloa, niin alas 
sellaiset lait! Sellaista on nykyajan porvarillisen sosiologian 
salattu logiikka.1

1 Kuinka suurta on taantumuksellisen yhteiskunnallisen ajattelun häm
minki ja  avuttomuus, näkyy Columbian yliopiston historian professorin Henry 
Robertsin kirjasta »Venäjä ja Amerikka” (New York, 1956). Sen valmistele
miseen osallistui sellaisia miehiä kuin John McCloy — entinen sotaministerin 
apulainen, Chester Bowles, Averell Harrimann, John D. Rockefeller, Hamilton 
Fish ym. Sitä mielenkiintoisempi on tuon ..teoksen” tekijän tunnustus. Tekijän 
(tai oikeammin tekijöiden) on pakko tunnustaa, että kommunismi on kapitalis
tisten maiden syvien sisäisten ristiriitojen synnyttämä ilmiö. »Näiden ristiriito
jen juuret”, kirjoittaa Roberts, »ovat eräissä puhtaasti sisäisissä ilmiöissä, 
eräissä heikkouksissa, puutteellisuuksissa ja  eripuraisuuksissa, joita esiintyy 
ei-kommunistisissa maissa ja  jotka voivat uhkaavassa mitassa lisätä näiden
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. Historiallinen materialismi, kuten marxilaisuus kokonaisuu
dessaankin, syntyi vallankumouksellisen proletariaatin teoriana 
ja maailmankatsomuksena. Työväenluokan edut eivät vaadi van
han, aikansa eläneen ja taantumuksellisen ikuistamista. Siksi 
sen johtajat, teoreetikot, ideologit ovat kaikkein rohkeimpia, 
pelottomimpia vallankumouksellisia sekä tieteen että politiikan 
alalla. Historiallisen materialismin puoluekantaisuus on siinä, 
että se on marxilaisuuden tieteellinen ja historiallinen perusta, 
proletariaatin ja kaikkien työtätekevien kommunismin puolesta 
käymän vallankumouksellisen taistelun teoria. Ne lait ja 
liikkeellepanevat voimat, jotka historiallinen materialismi on 
saanut selville ja joita se tutkii, antavat selityksen yhteiskunnan 
etenevän, edistyksellisen kehityksen syistä. Meidän aikakaudel
lamme ihmisyhteiskunnan kehitys merkitsee sosialismiin, 
kommunismiin kulkemista.

' Porvarillinen puoluekantaisuus johtaa subjektivismiin, mieli
valtaisuuteen sosiologiassa, tosiasioiden ja  johtopäätösten vää
ristelyyn ja väärentämiseen historiatieteessä, todellisen tieteen 
hylkäämiseen.

Proletaarinen puoluekantaisuus, kommunistinen aatteellisuus 
takaa todellisuuden, yhteiskunnallisen elämän lakien syvällisim
män, objektiivisimman ja kaikinpuolisen tiedostamisen.
; Johdonmukainen materialismi tieteessä, materialismi, joka 
yksin kykenee antamaan totuudenmukaisen, kaikkein tarkimman 
ja syvällisimmän tiedon sekä luonnosta että yhteiskunnallisesta 
elämästä, ei kiellä puoluekantaisuutta, vaan se sisältyy siihen 
itseensä. Vertaillen marxilaista materialismia Struven porvarilli
seen objektivismiin Lenin kirjoitti:

. „Objektivisti puhuu kyseessäolevan historiallisen proses
sin välttämättömyydestä; materialisti toteaa täsmällisesti

maiden suojattomuutta. Ja kaikkein vaikeinta on taistella juuri noita suojatto- 
muuden syitä vastaan, niitä on vaikea käsittääkin. Me voimme rakennella 
tämän suhteen erilaisia hypoteeseja ja osittaisesti tiedostaa niiden olemuksen, 
mutta emme kuitenkaan tiedä, mikä määrää ihmisyhteiskunnan kehityksen. 
Emme tiedä, mitkä osoittimet ovat tärkeimpiä. Tulojen kasvu ja jakautumi
nenko henkeä kohti? Jumalanpalveluksessa käyntikö? Rikollisuuden määräkö? 
Väestön kuolleisuusprosenttiko vai terveydentila? Vaaleihin osallistuminenko? 
Kaikkien taiteiden kehityskö? Vieläkin vähemmän tiedämme näiden osoittimien 
muuttumisen 'syistä’ ” (s. 146).

'• Voidaanko kuvitella suurempaa sekaannusta ja tolkuttomuutta kuin se, jota 
arvoisan historianprofessorin tunnustus todistaa?)
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kyseessäolevan yhteiskunnallis-taloudellisen järjestelmän ja siitä 
aiheutuvat antagonistiset suhteet. Objektivisti, todistellessaan 
kyseessäolevan tosiasiain sarjan välttämättömyyttä, on aina 
vaarassa eksyä näiden tosiasiain apologeetan katsantokannalle; 
materialisti paljastaa luokkaristiriidat ja siten määrittelee oman 
katsantokantansa. Objektivisti puhuu Voittamattomista historian 
tendensseistä’; materialisti puhuu siitä luokasta, joka 'hoitaa* 
kyseessäolevaa taloudellista järjestystä ja luo sellaisia ja sellai
sia toisten luokkien vastarinnan muotoja. Näin ollen materialisti 
on toisaalta johdonmukaisempi kuin objektivisti ja toteuttaa 
omaa objektivismiaan syvällisemmin ja täydellisemmin. Hän ei 
rajoitu osoittamaan prosessin välttämättömyyttä, vaan hän ottaa 
selville nimenomaan mikä yhteiskunnallis-taloudellinen järjes
telmä antaa sisällön tälle prosessille, nimenomaan mikä luokka 
määrittelee tämän välttämättömyyden... Toisaalta materialismiin 
sisältyy niin sanoakseni puoluekantaisuus, mikä velvoittaa 
tapahtumia arvioitaessa aina asettumaan suoraan ja avoimesti 
määrätyn yhteiskunnallisen ryhmän näkökannalle.” 1

Nykyoloissa, jolloin maailma on jakautunut kahteen lei
riin — Neuvostoliiton johtamaan sosialismin leiriin ja imperia
listisen taantumuksen leiriin,— proletaarinen, kommunistinen 
puoluekantaisuus ja todellisen tieteen edut vaativat, että sen, 
joka tutkii yhteiskunnallisia ilmiöitä, täytyy tarkastella niitä sen 
taistelun näkökannalta, jota työtätekevät käyvät rauhan, demo
kratian ja kommunismin puolesta.1 2

Historiallinen materialismi tekee marxilaisille puolueille ja 
kaikille työtätekeville mahdolliseksi riisua työväenluokan vihol
lisilta, rauhan, demokratian ja sosialismin vihollisilta kaikki ja 
kaikenlaiset naamiot, paljastaa sanahelinän ja pseudotieteellisen

1 V. /. Lenin, Teokset, 1. osa, ss. 388—389.
2 Mihin johtaa yritys asettua nykyajan poliittisessa ja ideologisessa tais

telussa luokkien ja taistelevien puolueiden yläpuolelle näkyy nykyisten revisio
nistien teoksista. Marxilaisuudesta luopuminen ja marxilaisuuden pettäminen 
on vienyt revisionistit siihen, että he hämäävät aikakautemme perusristi
riidan— kahden maailmanjärjestelmän, sosialistisen ja kapitalistisen järjestel
mien, ristiriidan. Mutta näkemättä tätä perusristiriitaa ei voida käsittää mitään 
nykyajan poliittisesta ja ideologisesta taistelusta, jota käydään koko maail
massa. Proletaarisesta, kommunistisesta puoluekantaisuudesta luopuminen on 
johtanut revisionistit porvarillisiin käsityksiin valtiosta, kapitalismin ja por
varillisen demokratian idealisointiin ja yrityksiin soveltaa porvarillisen yhteis
kunnan lainmukaisuuksia sosialistisiin maihin. Kommunistisesta puoluekantai
suudesta luopuminen johtaa totuudesta kieltäytymiseen, subjektivismiin.
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»sosiologisen” skolastiikan takaa porvariston itsekkäät pyrki
mykset ja tavoitteet.

Tieteen ja työtätekevien etuja palvelevan käytännöllisen toi
minnan yhtenäisyys, teorian ja käytännön yhteys on kaikkien 
marxilaisten puolueiden johtotähtenä. Siinä on niiden suuri ete- 
vämmyys vihollisiin verraten. Yhteiskunnallisen kehityksen 
lakeja tutkiva marxilais-leniniläinen tiede — historiallinen mate
rialismi — mahdollistaa paitsi menneisyyden ja tänään tapahtu
van oikein ymmärtämisen, myös sen näkemisen, mitä huomenna 
tapahtuu, tekee mahdolliseksi nähdä tieteen pohjalla ennakolta 
tapahtumain kulun, kehityksen suunnan ja toimia menestykselli
sesti tähän tieteelliseen ennakkonäkemykseen nojautuen.

Marxilais-leniniläinen yhteiskuntatiede antaa kommunisti
sille puolueille, työväenluokalle ja kaikille työtätekeville var
muuden siitä, että työ voittaa pääoman, se antaa selvän 
perspektiivin, teoreettisen aseen sitä taistelua varten, jota käy
dään kaikkinaisesta riistosta vapautumiseksi, kommunismin 
voiton puolesta.

Historiallisen materialismin vallankumouksellisen tehokkuu
den tärkeimpänä ehtona on, kuten edellä on jo sanottu, ilmiöiden 
konkreettinen ja historiallinen tarkastelu. Ilmiöiden abstraktinen 
ja dogmaattinen tarkastelu turruttaa historiallisen materialis
min, tylsyttää sen vallankumouksellisen kärjen. Konkreettisen ja 
historiallisen tarkastelun periaate vaatii, että historiallista mate
rialismia sovelletaan ja kehitetään luovasti.

Yhteiskunnan historia, yhteiskunnallinen elämä on tieteelli
sen tutkimuksen kaikkein muuttuvin ja liikkuvin kohde. Siksi 
sellainenkaan yleisteoreettinen tiede kuin historiallinen materia
lismi, joka tutkii yhteiskuntakehityksen kaikkein yleisimpiä 
lakeja, ei voi olla eikä ole liikkumatta, vaan kehittyy. Kuten 
marxilaisuutta kokonaisuudessaankin sitä rikastuttavat uusien 
ilmiöiden ja prosessien, uusien tapahtumien tutkimisen pohjalla 
tehdyt uudet löydöt, yleistävät johtopäätökset. Samoin kuin yleis- 
filosofinen materialismi kehittyy ja rikastuu niiden suurten kek
sintöjen tuloksena, jotka saavat aikaan mullistuksia luonnontie
teessä, niin myös historiallinen materialismi kehittyy sen kehi
tyksen seurauksena, joka tapahtuu yhteiskuntatieteissä, joiden 
tutkimuksen tuloksista se tekee yleistäviä johtopäätöksiä, ja 
myös niiden suurten historiallisten tapahtumien yhteydessä, jotka
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antavat mitä arvokkainta aineistoa uusia teoreettisia johtopää
töksiä varten.

Marxin ja Engelsin aikakaudella kapitalismi kehittyi vielä 
noususuuntaan. 19. vuosisadan lopussa ja 20. vuosisadan alussa 
kapitalismi siirtyi laskusuuntaan tapahtuvan kehityksen vaihee
seen. Nykyajan kapitalismi potee mitä syvällisintä kriisiä, josta 
se ei enää milloinkaan voi toipua. Suuria, maailmanhistoriallisen 
merkityksen omaavia tapahtumia ovat Lokakuun Suuri sosialis
tinen vallankumous ja sosialismin rakentaminen Neuvostolii
tossa, sosialistisen vallankumouksen voitto Kiinassa ja monissa 
muissa Euroopan ja Aasian maissa, sosialismin muuttuminen 
maailmanjärjestelmäksi.

Nerokkaissa teoksissaan Lenin kehitti ja konkretisoi histo
riallisen materialismin perusajatuksia imperialismin kautta 
koskevien tietojen analysoinnin ja yleistämisen perustalla, 
-sosialistisen vallankumouksen ja neuvostoyhteiskunnan ensim
mäisen kauden kehityksen lainmukaisuuksien analysoinnin 
perustalla. Yhteiskunta- ja talousmuodostuman käsite, yhteis
kuntakehityksen yleisten, erikoisten ja yksityisten lakien keski
näissuhde, tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden kehityksen lait, 
perustan ja päällysrakenteen keskinäissuhde, oppi valtiosta ja 
proletariaatin diktatuurista, luokkataistelusta ja kansallisesta 
vapausliikkeestä, sosialistisesta vallankumouksesta, objektiivis
ten edellytysten ja ihmisten tietoisen toiminnan, objektiivisten ja 
subjektiivisten tekijäin keskinäissuhde yhteiskunnallisessa elä
mässä, edistyksellisten yhteiskunnallisten aatteiden ja teoriain 
merkitys yhteiskunnan kehityksessä, niiden edellytysten analy
sointi, joissa marxilaisuus syntyi ja tieteellisen sosialismin 
-aatteet levisivät työväenliikkeeseen, teorian ja käytännön keski
näissuhde, taiteen ja kirjallisuuden olemus ja kehitys, joukkojen, 
luokkien, puolueiden ja johtajien keskinäisten suhteiden lait, 
uuden, muodostuvan kommunistisen yhteiskunta- ja talousmuo
dostuman lainmukaisuudet — kaikkia näitä historiallisen 
materialismin ongelmia, lakeja ja kategorioita on täydennetty, 
kehitetty ja perusteltu edelleen Leninin teoksissa. Siksi Leninin 
teokset merkitsevät uutta, korkeampaa vaihetta historiallisen 
materialismin kehittämisessä.

Suuri teoreettinen merkitys marxismin-leninismin ja siis 
myös historiallisen materialismin kehittämisessä Leninin kuole
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man jälkeen on NKP:n ja muiden kommunististen ja työväen 
veljespuolueiden kaikella teoreettisella ja käytännöllisellä toi
minnalla. NKP:llä ja sen Keskuskomitealla on suuria ansioita 
niiden nykyajan perusongelmien kehittelyssä, joita koko maail- 
mankehitys, Neuvostoliiton kehitys, sosialismista kommunismiin 
siirtymisestä johtuvat tehtävät ja sosialistisen maailmanjärjes
telmän kehitys ovat asettaneet.
; NKP:n ohjelma merkitsee uutta, korkeampaa vaihetta marxis- 

min-leninismin luovassa kehittämisessä. Ohjelmassa on annettu 
sosialismista kommunismiin siirtymisen filosofinen ja taloustie
teellinen perustelu, siinä on loistavasti eritelty sosialistisen 
yhteiskunnan kommunismiin kehittymisen lainmukaisuudet ja 
liikkeellepanevat voimat.

Historiallisen materialismin metodin soveltaminen luovasti 
uusien ilmiöiden, uusien prosessien erittelyssä on rikastuttanut 
historiallista materialismia.

Marxilaisuuden nykyiset arvostelijat porvariston ja revisio
nistien leiristä pyrkivät korostamaan sitä, että Marx loi marxi
laisuuden ja historiallisen materialismin viime vuosisadan puoli
välissä ja että kapitalismi on tänä aikana muuttunut. Revisio
nistit tekevät siitä johtopäätöksen, että marxilaisuus, historialli
nen materialismi on ..vanhentunut”, lakannut vastaamasta 
todellisuutta.

On totta, että kapitalismi on muuttunut, mutta se ei ole muut
tunut siihen suuntaan kuin porvariston teoreetikot ja revisio
nistit luulevat. Se ei ole muuttunut ristiriitojensa tasoittumisen 
suuntaan, vaan niiden syvenemisen ja kärjistymisen suuntaan. 
Leninin ja hänen oppilaidensa teoksissa nämä muutokset on 
analysoitu teoreettisesti. Leninin teoksissa on arvosteltu impe
rialismin kauden porvarilliset teoriat, revisionistien ja dogmaa
tikkojen katsomukset. Eivätkö Lenin ja leniniläiset ole käyneet 
ja käy taistelua dogmaatikkoja vastaan, niitä vastaan, jotka 
eivät näe sitä uutta, mikä syntyy elämässä? Mutta tätä taistelua 
he ovat käyneet ja käyvät johdonmukaisen, luovan marxilaisuu
den kannalta. Revisionistit taas kavaltavat uusien ilmiöiden 
analysoinnin varjolla periaatteet, marxilaisuuden vallankumouk
sellisen olemuksen, siirtyvät porvariston puolelle. Kaikki tapah
tumat, joita on ollut historiallisen materialismin syntymisen 
jälkeen kuluneiden yli sadan vuoden aikana, ovat täydellisesti
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vahvistaneet historiallisen materialismin oikeellisuuden, totuu
denmukaisuuden ja objektiivisuuden.

Marxilaisen yhteiskuntatieteen proletaarisen puoluekantai- 
suuden periaatteet kavaltaen nykyaikaiset revisionistit yrittävät 
tarkistaa historiallisen materialismin tärkeimmät periaatteet: 
luokkataisteluteorian, opin valtiosta ja työväenluokan diktatuu
rista, materialistisen käsityksen perustan ja päällysrakenteen 
keskinäissuhteesta, he väheksyvät sitä merkitystä, mikä subjek
tiivisella tekijällä on yhteiskunnan kehityksessä. Revisionistit 
jättävät huomiotta Leninin toteamuksen:

..Marxilaisuus eroaa kaikista muista sosialistisista teorioista 
siinä, että asiain objektiivisen tilan ja kehityksen objektiivisen 
kulun analyysin täydellinen tieteellinen selkeys yhtyy sjinä mai
niosti joukkojen,— ja tietysti myöskin eri henkilöiden, ryhmien, 
järjestöjen ja puolueiden, jotka osaavat löytää yhteyden määrät
tyihin luokkiin ja realisoida sen, — vallankumouksellisen 
tarmon, vallankumouksellisen luomistyön, vallankumouksellisen 
aloitteellisuuden merkityksen mitä päättäväisimpään tunnusta
miseen.” 1

Nykyaikaiset revisionistit yrittävät pyyhkäistä pois sen rajan, 
kuilun, joka erottaa marxilaisuuden, historiallisen materialismin 
porvarillisesta sosiologiasta. Revisionistit väittävät, että marxi
laisen yhteiskuntatieteen ajatukset ovat levinneet historiatie
teessä, sosiologiassa, niin laajalti, ettei nykyisin muka enää 
voida puhua marxilaisuudesta, historiallisesta materialismista 
erikoisena suuntana, joka eroaisi porvarillisesta tieteestä. Sellai
nen väite ei vastaa todellisuutta. Arvostellen marxilaisuutta 
porvarilliset teoreetikot käyttävät tietysti samaan aikaan usein 
Marxin yksiä tai toisia ajatuksia, muun muassa ajatusta talou
dellisten suhteiden merkityksestä yhteiskunnallisessa elämässä. 
Myös Struve ja muut ..legaaliset marxilaiset” * Venäjän ja Sak
san (Sombart) porvariston leiristä tunnustivat talouden merki- 1 2

1 V. /. Letun, Teokset, 13. osa, ss. 22—23.
2 ..Legaalinen marxilaisuus” oli marxilaisuuden väärentämistä, joka syntyi 

19. vuosisadan 90-luvun puolivälissä porvarillisen sivistyneistön riveissä sen 
yrittäessä sovittaa työväenliikettä palvelemaan porvariston etuja. ..Legaaliset 
marxilaiset” julkaisivat kirjoituksiaan legaalisissa (ts. tsaarinhallituksen salli
missa) sanomalehdissä ja  aikakausjulkaisuissa, mistä johtuukin tämän vir
tauksen nimi. Marxin teoriasta he heittivät pois tärkeimmän — opin proletaari
sesta vallankumouksesta ja proletariaatin diktatuurista. Myöhemmin »legaali
set marxilaiset” siirtyivät vastavallankumouksen leiriin.— Suom.

396



tyksen yhteiskunnan kehityksessä, mutta se ei kuitenkaan estänyt 
heitä jäämästä porvariston ideologeiksi, marxilaisuuden, histo
riallisen materialismin vihollisiksi. Pääasiallisinta koko nyky
aikaisen porvarillisen sosiologian luonteessa on sen marxismin- 
vastainen, materialisminvastainen suunta. Porvarillisen sosiolo
gian sekä naturalistiset, psykologiset että avoimesti idealistiset 
suunnat tavalla tai toisella puolustavat kapitalismia, taistelevat 
sosialismia vastaan, marxilaisuutta vastaan.

Naurettavia ja vahingollisia ovat sen vuoksi revisionistien 
ehdotukset historiallisen materialismin ..täydentämisestä”, 
..rikastuttamisesta” nykyajan porvarillisen sosiologian johtopää
töksillä, ..saavutuksilla” ja ..löydöillä”. Porvarillisilla historian
tutkijoilla ja taloustieteilijöillä saattaa olla arvokkaita tutkimuk
sia konkreettisissa yksityiskysymyksissä. Mutta mitä teoriaan 
tulee, niin se on maailmankatsomuksen, ideologian alaa ja siinä 
kaksi vastakohtaista katsantokantaa: marxilais-leniniläinen ja 
porvarillinen, vallankumouksellinen ja taantumuksellinen tai 
parhaassa tapauksessa liberaalis-porvarillinen katsantokanta 
eivät voi olla olematta vastakkain. Marxilaisten suhtautumisesta 
porvarilliseen yhteiskuntatieteeseen Lenin kirjoitti:

„Yhteenkään näistä professoreista, jotka pystyvät antamaan 
erittäin arvokkaita teoksia kemian, historian ja fysiikan erikois
aloilla, yhteenkään heidän sanaansa ei saa uskoa silloin, kun 
kysymys, on filosofiasta. Miksi? Samasta syystä, josta ei yhteen
kään taloustieteen professoriin, joka pystyy antamaan erittäin 
arvokkaita teoksia tosiasia-aineistoa koskevien erikoistutkimus
ten alalla, ei yhteenkään heidän sanaansa saa uskoa silloin, kun 
tulee puhe taloustieteen yleisestä teoriasta. Sillä tämä viimeksi 
mainittu on samanlainen puoluekantainen tiede nykyisessä 
yhteiskunnassa kuin tieto-oppikin. Suurin piirtein eivät taloustie
teilijä-professorit ole mitään muuta kuin kapitalistiluokan oppi
neita käskyläisiä, ja filosofianprofessorit — teologien oppineita 
käskyläisiä.

Marxilaisten tehtävä on kummassakin tapauksessa kyetä 
omaksumaan ja uudesti muokkaamaan ne saavutukset, joihin 
nämä 'käskyläiset’ pääsevät (te ette esimerkiksi voi ottaa askelta
kaan uusien taloudellisten ilmiöiden tutkimisen alalla, ellette 
käytä näiden käskyläisten teoksia) — ja osata karsia pois niiden 
taantumuksellinen tendenssi, osata noudattaa omaa linjaansa ja
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taistella meille vihamielisten voimien ja luokkien koko linjaa 
vastaan. Tätäpä juuri eivät ole osanneet meidän machilaisemme, 
jotka orjallisesti «euraavat taantumuksellista professorifiloso- 
fiaa.” 1

Se, mitä Lenin sanoo tässä machilaisista, koskee täydellisesti 
myös nykyisiä revisionisteja, jotka liehakoivat porvarillista kan
santaloustiedettä ja sosiologiaa. Porvarillisten tiedemiesten esit
tämiä tosiasioita ja konkreettisia yksityistietoja marxilaiset 
voivat käyttää ja niitä pitääkin käyttää hyväksi, joskin ne 
täytyy huolellisesti tarkastaa. Mutta sosiologisissa yleistyksissä,' 
teoriassa, yhteiskuntakehityksen lainmukaisuuksia koskevassa 
opissa marxilaisten täytyy noudattaa omaa puoluekantaista, 
johdonmukaisesti tieteellistä, so. dialektis-materialistista linjaa.

Samoin kuin Leninin elämän aikana marxilaisten tehtävänä 
on tänäänkin taistella kahdella rintamalla: dogmaatikkoja vaso
taan, jotka pyrkivät muuttamaan historiallisen materialismit* 
elottomaksi kaavaksi, sekä revisionisteja vastaan, jotka vääriä* 
televät historiallista materialismia porvarillisen sosiologian 
hengessä.

1 V. I. Letun, Teokset, 14. osa, ss. 337—3311.



X l  l u k u
AINEELLINEN TUOTANTO -  YHTEISKUNNALLISEN 

ELÄMÄN PERUSTA

1. Työn osuus yhteiskunnan synnyssä ja elämässä

Kuten jo edellä todettiin, ihmisyhteiskunta muodostaa aineel
lisen maailman erityisen osan, joka noudattaa omia olemassa
olonsa ja kehityksensä lakeja. Ihmistä ei ole luonut mikään tun-, 
tematon, yliluonnollinen voima, vaan hän on lähtöisin eläinkun
nasta ja on sen vuoksi osa luontoa, sen korkein tuote. Ihmiskunta 
on kulkenut pitkän tien alkukantaisista kiviaseista nykyaikaisiin 
mutkikkaisiin konejättiläisiin, muinaisista asuinpaikoista ja asu
tuksista nykyisiin suurkaupunkeihin, kuljeksivien metsäläisten 
pienistä yhteisöinä suuriin kansakuntiin, menneisyyden niu
koista tiedoista luonnon salaisuuksien syvälliseen tieteelliseen 
tuntemukseen. Yhteiskunnan etenevän kehityksen perustana ja 
määräävänä voimana on alkukantaisista ajoista lähtien aina 
meidän päiviimme asti ollut työ, aineellinen tuotanto.

Aineellisten hyödykkeiden tuotanto on ihmiselämän pääasial
linen, ratkaiseva ehto. Voidakseen elää tulee ihmisellä olla ruo
kaa, vaatteita, asunto, polttoainetta jne. Ja jotta näitä toimeen- 
tulovälineitä olisi, on niitä tuotettava.

Ihmiset erottuivat eläinkunnasta ja saavuttivat menestystä 
luonnonvoimien hallitsemisessa ja kulttuurin kehittämisessä 
juuri aineellisten hyödykkeiden tuotannon ansiosta. Kun eläimet 
syövät kasveja tai toisia eläimiä, käyttävät ne hyväkseen sellai
sia toimeentulovälineitä, joita ne löytävät valmiina luonnosta. 
Tästä syystä eläimet ovat kokonaan riippuvaisia niitä ympäröi
västä luonnosta. Muutokset eläinmaailmassa, niin kauan kuin 
ihmisten uudistava vaikutus ei vielä tuntunut, tapahtuivat 
ainoastaan luonnonvoimaisten biologisten prosessien tuloksena, 
eläinten olemassaolon luonnonehtojen muuttumisen seurauksena.
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ihminen ei mukaudu passiivisesti luontoon, vaan vaikuttaa sii
hen aktiivisesti, alistaa työn välityksellä luonnonvoimia ja käyt
tää niitä hyödykseen. Ihmiset muokkaavat luonnon aineita, 
valmistaen niistä työkaluja ja toimeentulovälineitä. Juuri tässä 
ihminen eroaa perinpohjin eläimestä.

Työ on ihmisten tarkoituksenmukaista toimintaa, jonka kes
täessä he muokkaavat ja mukauttavat luonnon esineitä omien 
tarpeittensa tyydyttämistä varten. Työnteon välttämätön edelly
tys on työkalujen luominen. Muurahaiset, mehiläiset ja majavat 
suorittavat eräitä toimintoja, jotka muistuttavat ulkonaisesti 
ihmistyötä. Ihmisenmuotoiset apinat käyttävät usein kiveä tai 
keppiä heittämiseen tai iskemiseen, pudottaakseen hedelmiä 
puusta tai särkeäkseen kookospähkinän kuoren. Mutta ainoakaan 
eläin ei ole milloinkaan luonut minkäänlaista, alkeellisintakaan 
työkalua. Työkalujen valmistus ja käyttö on ihmisen luonteen
omainen erikoisuus. Ihminen on eläin, joka valmistaa työkaluja, 
sanoi Franklin. Tämä määritelmä tavoittaa oikein ihmisen sen 
erikoisuuden, joka on antanut hänelle mahdollisuuden muuttua 
luonnon orjasta luontoa vallassaan pitäväksi olennoksi.

Työkalujen avulla ihminen ikään kuin pidentää elintensä 
luonnollisia mittoja, vahvistaa niiden toimintaa. Nyrkin omalaa
tuiseksi, keinotekoiseksi jatkoksi ja täydennykseksi ilmaantui 
muokattu kivi, ojennetun käden jatkoksi keppi, hampaita ja kyn
siä täydensivät veitsi ja muut teräaseet, sormia ja kämmeniä 
harava ja lapio. Yhteiskunnallinen tuotanto alkaakin työkalujen 
valmistuksesta ja käytöstä.

Jokainen tuotantoprosessi edellyttää kolmea seuraavaa seik
kaa: 1) ihmisen tarkoituksenmukaista toimintaa, ts. työtä; 
2) työn esinettä; 3) työkalua, jonka avulla ihminen vaikuttaa 
työn esineeseen.

Vaikuttaen luontoon tuotantoprosessissa, soveltaen luonnon 
•esineitä omiin tarpeisiinsa ja tarkoituksiinsa, ihminen parantaa 
työtottumuksiaan, tuotannollista kokemustaan, taitoaan hallita 
luonnonvoimia ja kehittää omia luonnollisia kykyjään. Pitkäai
kaisen harjoituksen tuloksena ihmisen organismi mukautui työ
toimintaan, hänen elimensä kehittyivät. Alkukantaisista ajoista 
lähtien ihmiskäsi on työprosessissa erikoistunut monenlaisiin 
liikkeisiin. Ihmisen fyysiset ja henkiset kyvyt, aivot ja aistineli
met ovat kehittyneet.
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Idealistiset sosiologit väittävät, että ihmisyhteiskunnan 
alkuunpanevana voimana oli järki. Niinpä amerikkalainen sosio
logi Strausz-Hupe kirjoittaa: ,....Tajunta inhimillistää lauman ja 
muuttaa sen ihmisyhteiskunnaksi.” 1

On yleisesti tunnettua, että tietoisuus, tarkoituksellisuus on 
ihmisen toiminnan tärkein erikoisuus, joka erottaa sen eläinten 
vaistonvaraisesta toiminnasta. Tietoisuus esittää valtavaa osaa 
yhteiskunnan elämässä ja kehityksessä. Mutta inhimillinen tietoi
suus on itse yhteiskunnallisen kehityksen tuote, eikä sitä voida 
pitää yhteiskunnan synnyn syynä. Ihmiset ovat lähtöisin apinan- 
kaltaisten esivanhempiensa korkeimmalle kehittyneestä lajista, 
mutta alkukantaisten, apinankaltaisten ihmisten tajunta oli 
äärimmäisen alkeellista. Vasta työssä, yhteiskunnallisessa tuo
tannossa ja tuotannon ansiosta tämä tajunta kehittyi, saavut
taen sen asteen, joka meitä ihastuttaa ja hämmästyttää.

Yhteinen työ liitti ihmisiä toisiinsa ja teki heidän alituisen 
kanssakäymisensä elintärkeäksi välttämättömyydeksi. Kanssa
käyminen, jonka yhteinen työprosessi aiheutti, synnytti ihmisissä 
tarpeen keskustella keskenään, ilmaista toisilleen toivomuk
siaan, aikomuksiaan ja tarkoituksiaan. Yhteiskunnallinen työ 
ei ole mahdollista ilman yhteistoimintaa. Ihmisten välisen yhtey
den ja kanssakäymisen välineeksi ilmaantui kieli. Puhekielen 
kehittymisen ohella ja yhdessä sen kanssa kehittyi yhteiskunnal
lisen tuotannon vaikutuksesta inhimillinen ajattelu. Ajattelu ei 
olisi voinut kehittyä, ellei ihmisten olisi ollut välttämätöntä 
käsittää yhteistä tuotantoprosessia, tiedostaa kappaleiden 
ominaisuuksia työn esineinä, harkita ja hahmotella seuraavia 
työprosesseja, Jatkuva tuotantoprosessi toi ajattelun ratkaista
vaksi kysymyksiä ja tehtäviä edistäen täten sen kehittymistä. 
Eläinkunnassa ovat vaikuttamassa vaisto ja vaistonvarainen 
mukautuminen ympäröivään luontoon. Ihmisellä saa ratkai
sevan merkityksen yhteiskunnassa työ, määrätietoinen toi
minta.

Yhteiskunnallisen kehityksen tuotteena syntyneet ajattelu ja 
kieli puolestaan vaikuttivat voimakkaasti koko yhteiskunnalli
seen kehitykseen. Ajattelun ja puhekielen ansiosta tuli mahdolli
seksi yhteistyö, tuotannollisten kokemusten ja tottumusten * 26

1 /?. Strausg-Hupi, The Zone of Indifference, N. Y, 1952, p. 15.
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vaihto, teknillisten saavutusten kartuttaminen, edellisten 
sukupolvien edistyksen siirtyminen uusille sukupolville jne. 
Niiden ansiosta laajeni yhteiskunnallisen tuotannon ja koko 
yhteiskunnallisen elämän piiri.

Näin ollen kaikista menestyksistään luonnon alistamisessa 
valtaansa, fyysisten ja älyllisten kykyjensä täydellistämisessä, 
yhteiskunnallisten yhteyksien syntymisessä ja kehittymisessä 
saavat ihmiset kiittää työtä. Tämä antaa perusteen väittää, että 
tietyssä mielessä työ on luonut ihmisen ja ihmisyhteiskunnan. 
Siitä ajasta, jolloin työ tuli ihmisten toimeentulon lähteeksi, 
alkoi ihmisyhteiskunnan historia. Ihmisten aineellisesta tuo
tantotoiminnasta tuli yhteiskunnallisten yhteyksien ja suhteiden, 
siis ihmisyhteiskunnan synnyn ja kehittymisen perusta. Siksi 
voidaan sanoa, että työ inhimillisti lauman ja muutti sen ihmis
yhteiskunnaksi.

Aineellinen tuotanto, joka muodostaa yhteiskunnallisen elä
män perustan, toteutuu tietyissä luonnon olosuhteissa. Aineelli
sen tuotannon ja yhteiskunnan kehityksen välttämättömiä ehtoja 
ovat: 1) ihmisiä ympäröivä luonto, joka on heille pysyvä luon
nollinen toimeentulo- ja työnvälineiden luomisen ehto; 2) väes
tön kasvu, joka on itse aineellisten hyödykkeiden tuottajien 
uusiutumisen ehto.

2. Luonto ja yhteiskunta

Työprosessi on vuorovaikutusta luonnon ja yhteiskunnan 
välillä. Aineellisten hyödykkeiden tuotannon prosessi on mah
doton ilman luontoa. Luonnon tuottamat tai ihmisten luonnosta 
ottamat aineet muodostavat ihmisen työn esineen. Myös työ
kalut valmistetaan luonnosta saatavista materiaaleista. Näin 
ollen luonto on kaikkien työnvälineiden ja työn esineiden alku 
lähde.

Luonnonehdot jaetaan kahteen ryhmään riippuen niiden 
osuudesta aineellisen tuotannon prosessissa: 1) elämisenvälinei- 
den luontoperäiset lähteet (maaperän hedelmällisyys, metsän
riistan ja kalojen runsaus jne.); 2) työnvälineiden luontoperäi
nen rikkaus (metallit, hiili, öljy, puu, rakennuskivet, vesi- ja 
tuulenvoima jne.).
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Historian eri vaiheissa muuttuu näiden luontoperäisten rik
kauksien kahden ryhmän merkitys yhteiskunnan elämälle ja kehi
tykselle. Muinaisaikoina suhteellisesti otollisimpia yhteiskunnan 
kehitykselle olivat alueet, jotka olivat rikkaita elämiseen tarvit
tavista luonnonvaroista. Muinaisen sivistyksen keskuksia olivat 
Egyptin, Mesopotamian, Intian, Kiinan, Keski-Aasian, Taka- 
Kaukasian ja Välimerenmaiden hedelmälliset alueet. Tekniikan 
kehittyessä ja erityisesti koneteollisuuden ilmaantuessa tulivat 
joksikin historian kaudeksi taloudelliselle kehitykselle otollisem
miksi sellaiset alueet, joilla on runsaasti metalli-, polttoaine-, 
vesivoima- ym. varoja.

Niin sanottu sivilisaation keskusten Siirtyminen, joka näen
näisesti aiheutuu maantieteellisistä ympäristöolosuhteista, on 
tosiasiassa tulosta aineellisen tuotannon kehityksestä. Pohjois- 
Amerikan ja Länsi-Euroopan alueet, joissa on suuria metalli- ja 
hiiliesiintymiä sekä sähköenergialähteitä, olivat aikoinaan taka
pajuisia, koska ihmiset eivät vielä osanneet käyttää hyväkseen 
näitä luonnonrikkauksia. Vasta aineellisen tuotannon kehitys ja 
täydellistyminen elvyttivät nämä alueet. Luonnonrikkaudet saa
tetaan palvelemaan ihmistä siinä määrin kuin yhteiskunnalliset 
tuotantovoimat kehittyvät.

Maantieteellisen ympäristön vaikutus yhteiskunnan kehityk
seen ilmenee ensinnäkin siinä, että luonto on ikään kuin luon
nollinen ruoka- tai työkaluvarasto (kivi iskua tai heittoa varten, 
puu jne.). Mutta asia on näin vain yhteiskunnan kaikkein var
haisimmilta kehitysasteilla. Mitä pitemmälle päästään, sitä 
enemmän tämä luonnollisen ruoka- ja työkaluvaraston tehtävä 
väistyy taka-alalle ja yhä enemmän merkitystä saa koko maan
tieteellinen ympäristö työn areenana, materiaalilähteenä yhä 
täydellisempien tuotantovälineiden luomiseksi.

Maantieteellinen ympäristö vaikuttaa tuotannon eri alojen 
sijoittumiseen ja kehitykseen. Hedelmällisillä mailla kehittyi 
maanviljelys. Laidunmaiksi soveltuvilla alueilla levisi karja
talous. Puunjalostusteollisuuden ilmaantuminen ei ollut mahdol
lista ilman metsiä. Ilman metallia ja polttoainetta ei olisi voitu 
luoda metalliteollisuutta.

Edelleen. Luonnon olosuhteet joko vaikeuttavat ja hidas
tavat aineellista tuotantoa tai helpottavat ja jouduttavat sitä, 
vaikuttaen siten työn tuottavuuden kasvuun. Erilaisissa luonnon
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oloissa samanlaisella tekniikalla suoritetun työn tulokset ovat 
erilaiset. „Työn erilaiset luonnolliset edellytykset”, sanoo Marx, 
„ovat syynä siihen, että sama määrä työtä eri maissa tyydyttää 
erilaiset määrät tarpeita, että siis muutoin samanlaisissa oloissa 
välttämätön työaika on erilainen.” 1 Muiden olosuhteiden 
pysyessä yhtäläisinä se maantieteellinen ympäristö, jossa tarvi
taan vähemmän aikaa elämälle välttämättömien tuotteiden val
mistamiseen, jouduttaa tuotannon kehitystä, sillä siellä ovat suu
remmat mahdollisuudet sen laajentamiseen. Sitävastoin siinä 
maantieteellisessä ympäristössä, jossa ihminen joutuu kulutta
maan enemmän aikaa ja työtä elämän ylläpitämiseen, tuotanto
voimien kehitys tapahtuu hitaammin.

Vaikuttaessaan luontoon ihmiset kehittävät kykyjään. Tais
telu luonnonvoimien hallitsemiseksi karaisee ihmisiä, tekee 
heistä kekseliäämpiä, pakottaa heidät parantamaan tuotannon 
tekniikkaa. Jos ihmiset löytäisivät kaikki toimeentulon välineet 
valmiina luonnosta, ei heillä olisi kiihokkeita, jotka edistävät 
kehitystä. Siellä missä luonto on liian antelias, kuten esimerkiksi 
trooppisen ilmaston maissa, se on ikään kuin kuljettanut ihmistä 
talutusnuorassa. Kaukaisen pohjolan karu luonto on myös ollut 
epäedullinen yhteiskunnalliselle edistykselle. Kylmän ilmaston 
maissa ihmisten on pakko kuluttaa liian paljon työtä luodakseen 
kaiken välttämättömimmän elämäänsä varten. Marx kirjoitti: „Ei 
maan ehdoton hedelmällisyys, vaan sen erilaisuus, sen luonnol
listen tuotteiden moninaisuus muodostaa yhteiskunnallisen työn
jaon luonnollisen pohjan ja kannustaa ihmistä niiden luonnon- 
suhteiden muutoksilla, joiden keskellä hän elää, moninaistamaan 
tarpeitaan, kykyjään, työnvälineitään ja työtapojaan.” 1 2

Yhteiskunnan kehitykseen vaikuttaa luonnonvarojen lisäksi 
maan maantieteellinen sijainti. Kansat, jotka elävät syrjässä 
historiallisesti muodostuneista talous- ja kulttuurikeskuksista, 
jäävät tavallisesti kehityksessään jälkeen. Tällaisessa asemassa 
oli esim. Amerikka ennen kuin eurooppalaiset löysivät sen. Sen 
sijaan kansojen välisille talous,- ja kulttuuriyhteyksille suotuisa 
maantieteellinen sijainti jouduttaa edistystä.

Maantieteellinen ympäristö vaikuttaa aina yhteiskunnan kehi
tykseen, mutta tämän vaikutuksen aste ei ole samanlainen

1 K■ Marx, Pääoma, I osa, s. 477.
2 Sama, s. 476.
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historian eri kausina. Ihmiskunnan historian varhaisessa vai
heessa tuotannon kehitys riippui suuremmassa määrin luonnon
ehdoista. Tuotantovoimien kehityksen korkealla tasolla tämän 
riippuvaisuuden merkitys vähenee. Esimerkiksi kapitalismin val
litessa alkoi teollisuuskeskuksia muodostua sellaisille alueille, 
jotka olivat kaukana raaka-ainelähteistä ja kulutuskeskuksista. 
Tätä edisti liikenteen ja yhteysvälineiden kehitys sekä sähkö
energian siirto suurille etäisyyksille.

Mitä korkeampi on tuotannon kehitystaso, sitä monipuoli
semmaksi ja monimuotoisemmaksi tulee ihmisen yhteys luon
toon. Ihmiset alistavat palvelukseensa yhä uusia luonnonvoimia 
ja -rikkauksia, jotka aikaisemmin olivat saavuttamattomissa, 
jopa tuntemattomiakin. Vapauduttuaan luonnon vallanalaisuu
desta ihminen ei etäänny luonnosta, vaan yhä syvällisemmin 
tiedostaa ja yhä enemmän käyttää sitä omien tarkoitusperiensä 
hyväksi. Tässä mielessä ihmisen riippuvaisuus luonnonvaroista 
ei katoa, vaan hänen valtansa luontoon lisääntyy lakkaamatta. 
Esimerkiksi silloin, kun ei ollut polttomoottoreita, ei ihminen 
ollut riippuvainen öljylähteistä. Samalla tämän energialähteen 
ja raaka-aineen valtaaminen antoi ihmiskunnalle uusia välineitä 
luonnon alistamiseksi. Sellainen on yhteiskunnallisten suhteiden 
kehityksen dialektiikka ympäröivään luontoon nähden.

Maantieteellinen ympäristö voi joko jouduttaa tai hidastaa 
tuotannon kehitystä, mutta se ei voi olla syynä, joka määrää 
yhteiskuntaelämän muutokset.

Sosiologian eräänä levinneimmistä suunnista on ollut ns. 
maantieteellinen determinismi. Tämän suunnan edustajat ovat 
yrittäneet selittää yhteiskunnallista kehitystä ja kansojen kohta
loita maantieteellisen ympäristön ominaisuuksilla. Erittäin laa
jan levinneisyyden tämä maantieteellinen oppisuunta sai suur* 
ten maantieteellisten löytöjen jälkeen. Kapitalismin kehitys ja 
kauppayhteyksien laajeneminen johti eurooppalaisten tunkeutu
miseen maapallon eri maihin. Matkailijat kokosivat paljon tie
toja eri maiden ilmastosta ja muista luonnonsuhteista, erilaisten 
kansojen elintavoista, kulttuurista ja luonteesta. Kaikki tämä 
antoi sysäyksen tutkia maantieteellisten olosuhteiden merkitystä 
yhteiskunnan elämässä.

Oppia kansojen aineellisen ja  henkisen elämän riippuvaisuudesta maan
tieteellisestä ympäristöstä kehitti voimaperäisesti tunnettu ranskalainen
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valistusfilosofi Montesguieu (1689—1755). Vastoin feodaalisia ja kirkollisia 
käsityksiä ihmiselämän riippuvaisuudesta jumalallisesta tahdosta Montesquieu 
yritti selittää yhteiskunnalliset ilmiöt ennen kaikkea luonnollisilla syillä. 
»Ilmaston valta”, sanoi hän kirjassaan ..Lakien hengestä”, „on kaikkea muuta 
valtaa voimakkaampi.” Kansojen elämän luonteen, niiden yhteiskuntajärjestel
män Montesquieu selitti ilmastovyöhykkeiden erikoisuuksien aiheuttamiksi. 
Kaikkein edullisimpana yhteiskunnalliselle kehitykselle hän piti pohjoista vyö
hykettä. Kuuman ilmaston vyöhykkeessä ihmisen elimistö lamaantuu ja voimat 
vähenevät. Kuuman ilmaston ihmiset pitävät parempana kärsiä rangaistusta 
kuin pakottaa itsensä toimintaan. »Kuuman ilmaston kansojen heikkoluontei- 
suus johti ne melkein aina orjuuteen, kun sen sijaan kylmän ilmaston kanso
jen miehuullisuus piti ne vapaina. Kaikki tämä on luonnollisten syiden seu
rausta.”

Tunnettu englantilainen sosiologi Buckle (1821—1862) väitti teoksessaan 
»Sivistyksen historia Englannissa”, että neljä pääasiallista fyysistä tekijää 
määrää ihmiskunnan kohtalon ja elämän. Ne ovat: ilmasto, ravinto, maaperä 
sekä »landschaft”, seudun yleinen maisema. Kuumissa maissa luonto Bucklen 
vakuutuksen mukaan kehittää pelottavia, vaarallisia voimia, jotka herättävät 
asukkaissa kauhua vaikuttaen heidän mielikuvitukseensa ja tukahduttaen hei
dän älyänsä. Sen vuoksi sivistys näissä maissa ei rakennu järjelle, vaan mieli
kuvitukselle, joka johtaa tietämättömyyteen ja harhaluuloihin ja  tekee tällaisen 
sivistyksen epätäydelliseksi. Näissä maissa ihminen on täydelleen luonnon 
vallassa. Euroopan maissa luonnonvoimat ilmaisevat itseään paljon hiili- 
tymmin, eivät kiihota ihmisen mielikuvitusta, vaan auttavat järjen ja sivistyk
sen kehittymistä. Kuumissa maissa maaperä on hedelmällisempää ja  asuk
kaat kuluttavat vähemmän ravintoa, siksi siellä muodostuu ravintoreservi 
ja  väestö lisääntyy nopeasti. Koska ravinto on halpaa ja  väestön kasvu 
nopeaa, on työpalkka näissä maissa äärimmäisen alhainen. Kuuman vyöhyk
keen maantieteelliset tekijät ikään kuin kiertämättä johtavat osajärjestelmään. 
Buckle yritti todistaa, että rikkaudet jakautuvat eurooppalaisissa maissa maan
tieteellisen ympäristön erikoisuuksien ansiosta paljon tasaisemmin eikä ero 
luokkien välillä ole niin suuri kuin lämpimissä maissa.

Vaikka maantieteellinen suunta sosiologiassa hylkäsikin teo- 
logis-idealistiset katsomukset jumalasta, maailman yläpuolella 
olevasta hengestä yhteiskunnallisen kehityksen alkulähteenä, se 
ei itse kyennyt irtautumaan idealistisesta historiankäsityksestä. 
Vaikka tämän suunnan kannattajat tunnustivat määrääväksi 
sellaisen aineellisen tekijän kuin maantieteellisen ympäristön, 
he kuitenkin päätyivät tavallisesti idealistisiin johtopäätöksiin 
yhteiskuntaelämän muutosten syistä. He näet yrittivät selittää 
kansojen historiaa ihmisen psyykkisillä erikoisuuksilla, jotka 
muka ovat maantieteellisen ympäristön ominaisuuksien aikaan
saamia. Orjuus, riisto ja kansojen toisiinsa kohdistama sorto
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olivat heidän mielestään tulosta psyykkisistä erikoisuuksista, 
jotka muka ovat luonnonsuhteiden aiheuttamia.

Maantieteellisen historianselityksen päävirhe on siinä, että 
se ei ota huomioon yhteiskunnan kehityksen sisäisiä lainmukai
suuksia, yhteiskunnallisen kehityksen dialektiikkaa. Se ei huo
maa, että ihminen ei vain elä luonnon keskellä, vaan myös vai
kuttaa siihen aktiivisesti, muuttaa sitä, luo itselleen uusia 
olemassaolon ehtoja. Selittäessään yhteiskunnan kehityksen 
johtuvan ulkoisista tekijöistä, maantieteellisestä ympäristöstä, 
maantieteellinen suunta sosiologiassa johtaa loppujen lopuksi 
fatalismiin. Se osoittautui kykenemättömäksi selvittämään 
yhteiskunnan kehityksen todellisia syitä ja sosiaalisten muu
tosten liikkeellepanevia voimia. Maantieteellinen determinismi 
ei voi selittää, miksi samalla maa-alueella, samanlaisissa luon- 
nonsuhteissa tapahtuu yhteiskuntaelämässä perinpohjaisia 
muutoksia. Minkä vuoksi täysin erilaisissa maantieteellisissä 
oloissa maapallon eri osissa yhteiskunta käy yleisesti läpi 
samanlaiset toisiaan seuraavat taloudelliset kehitysasteet, jotka 
vastaavat yhteiskunnan rakenteen ja yhteiskunnallisen tajunnan 
tiettyjä muotoja?

Kaikissa maissa vallitsi alussa luokaton alkukantainen 
yhteisöjärjestelmä. Aikojen kuluessa kehittyi toisen ihmisen toi
seen kohdistama riisto ja tapahtui yhteiskunnan jakautuminen 
luokkiin. Nykyaikana monet maat maapallon eri osissa ovat 
lähteneet sosialismin tielle. Näiden maiden maantieteellisen 
ympäristön suunnattomista eroavuuksista huolimatta sosialis
miin siirtymisen peruspiirteet ja päävaiheet ovat niissä saman
kaltaiset. Tässä ilmenee yleinen historiallinen lainmukaisuus, 
joka ei tietenkään johdu maantieteellisestä ympäristöstä, vaan 
sosiaalisista syistä, ennen kaikkea kapitalismin tilalle tulevan 
uuden yhteiskunta- ja talousmuodostuman olemuksesta. Myös
kään sosialismin rakennustyön omalaatuiset piirteet eri maissa 
eivät ole täysin selitettävissä maantieteellisen ympäristön 
erikoisuuksilla, koska tässä asiassa on varsin suuri osuus his
toriallisilla olosuhteilla.

Kun yhteiskunnallisen elämän muodot muuttuvat historialli
sesti katsoen verraten lyhyessä ajassa, niin tärkeimmät luon- 
nonsuhteet (maasto, ilmasto, kasvi- ja eläinkunta) jäävät pit
kiksi ajoiksi enemmän tai vähemmän pysyviksi. Maantieteellisen
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ympäristön hitaat ja tuskin huomattavat muutokset eivät ole 
voineet aiheuttaa yhteiskuntaelämässä tapahtuneita nopeita ja 
suuria muutoksia ja mullistuksia.

Maantieteellisen suunnan kannattajat ovat väittäneet, että 
luonnonsuhteiden vaikutuksesta Kiinan, Intian, Indonesian ja 
Vietnamin kansat ovat taipuvaisia orjan elämään. Mutta näi
den maiden kansat ovat kumonneet tarut niiden nöyryydestä 
sortajien edessä, osoittaneet suurta miehuullisuutta ja sitkeyttä, 
ehtymätöntä voimaa ja tahtoa taistelussa siirtomaaorjuudesta 
ja riistosta vapautumiseksi. Esimerkiksi Kiinan tai Vietnamin 
maantieteelliset olosuhteet ovat sangen vähän muuttuneet 
Montesquieun ja Bucklen ajoista lähtien, kun sitä vastoin 
yhteiskuntajärjestys, ihmisten tajunta, katsomukset ja käyttäy
tyminen ovat muuttuneet perinpohjin.

Huomattavimmat maantieteellisen ympäristön muutokset on 
tunnetun historian kaudella aiheuttanut ihminen. Ihmiset ovat 
kaataneet valtavat alueet metsää ja muokanneet ne maanvilje
lykselle. Ihmistyö on luonut kastelulaitteita, joiden avulla 
monien erämaiden ja puoliautioiden seutujen hedelmättömät 
alueet on muutettu hedelmällisiksi vainioiksi. Monet eläimet ja 
kasvit eivät nykymuodossaan ole yksinomaan luonnon aikaan
saannoksia, vaan myös tulosta ihmisen työstä, keinotekoisesta 
valinnasta ja jalostamisesta. Ihmiset siirtävät hyödyllisiä kas
veja ja eläimiä maasta toiseen ja muuttavat siten kokonaisten 
maanosien eläin- ja kasvimaailmaa.

Ihmiset eivät voineet pitkään aikaan ennakolta nähdä luon
toon kohdistamansa toiminnan kaukaisempia seurauksia. Rai- 
vatessaan metsää vainioiksi he eivät tienneet, että tämä johtaa 
jokien mataloitumiseen ja valtavien alueiden autioitumiseen 
kuivuuden vuoksi. Ryöstöviljely johti siihen, että peltomaat 
maaperän eroosion vuoksi muuttuivat viljelykselle kelpaamatto
miksi. Vasta luonnontieteen edistys tekee mahdolliseksi nähdä 
ennakolta paitsi välittömiä tuloksia myös verraten kaukaisia 
seurauksia yhteiskunnan puuttumisesta luonnonvaraisen kehi
tyksen kulkuun.

Luonnonrikkauksien hyväksikäytön aste riippuu ensinnäkin 
tekniikan tasosta ja toiseksi yhteiskuntajärjestelmän luonteesta. 
On tunnettua, että Venäjän luonnonrikkaudet ovat aina olleet 
suuret ja tarjonneet mahdollisuuden voimakkaalle ja nopealle
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tuotantovoimien kehitykselle. Mutta feodaalisen ja kapitalistisen 
järjestelmän oloissa Venäjän luonnonrikkaudet jäivät miltei 
käyttämättömiksi ja talouselämän kehitys oli silloin äärimmäi
sen hidasta. Vasta sosialistisen järjestelmän vallitessa ja maan 
teollistuessa työläiset ja talonpojat ovat voineet tehokkaasti 
käyttää luonnonrikkauksia nopean taloudellisen kehityksen 
toteuttamiseksi.

Eivät ihmiset tietenkään vielä sosialisminkaan vallitessa hal
litse läheskään kaikkia luonnonvoimia. He eivät esimerkiksi voi 
säädellä ilmastosuhteita, supistaa tai lisätä sateiden määrää, 
viivyttää tai jouduttaa sateen tuloa suurilla alueilla. Mutta mitä 
pitemmälle sosialismissa mennään, sitä enemmän muodostuu 
reaalisia mahdollisuuksia paremmin vastustaa epäsuotuisia 
luonnonilmiöitä ja kaikin tavoin käyttää luontoa yhteiskunnan 
menestykseksi. Yhteiskunta suuntaa yhä enemmän ponnistuk- 
siaan siihen, että ihmiset voitaisiin vapauttaa sokeista luonnon
voimista ja alistaa nämä voimat ihmisen valtaan.

Kommunismi avaa rajattomat näköalat luonnonvoimien val
loittamiselle. Ihmiskunta tulee hallitsemaan lämpöydinreaktioita, 
vaikuttamaan ilmastoon ja säähän, luomaan lukemattomia keino
tekoisia aineita tarpeellisine ominaisuuksineen jne.

Maantieteellinen oppisuunta, joka julistaa yhteiskuntakehityksen täydel
listä riippuvaisuutta luonnonympäristöstä, on nykyaikanakin varsin levinnyt 
porvarillisessa sosiologiassa. Imperialismin kaudella on ilmaantunut ns, 
geopolitiikka, jonka mukaan maantieteelliset tekijät määräävät politiikan, 
Hitlerin Saksassa Haushofer ja muut tämän valetieteen edustajat puolustivat 
saksalaisten imperialistien valloitussotien ..laillisuutta”, nimittäen näitä ryöstö- 
sotia ..taisteluksi elintilasta". Geopoliitikkojen amerikkalaisen koulukunnan 
perusajatukset on esitetty Huntingtonin kirjassa ..Sivistyksen liikkeellepanevat 
voimat” ja Spykmanin kirjoissa ..Amerikkalainen strategia maailmanpolitii
kassa”, ..Maailmanjärjestyksen maantiede" ym. Näissä ja niiden kaltaisissa 
kirjoissa ihmiskunnan historia on vääristellen esitetty maantieteellisen ympä-. 
ristön muutosten tulokseksi. Maapallo on jaettu vyöhykkeisiin, joiden keskuk
siin ovat sijoittuneet ..kehittyneet” kansat, kun sensijaan ..primitiiviset” kansat 
ovat sijoittuneet näiden vyöhykkeiden laitamille. Siirtomaiden sanotaan olevan 
epäsuotuisia älylliselle aktiivisuudelle ja niiden kansojen ..primitiivisiä”, „lah-, 
jattomia”. Näin ollen maantiede ..määrää ennalta” geopoliitikkojen mielestä 
..sivistyneiden” kansojen herruuden »primitiivisiin” kansoihin nähden, jotka 
ovat »lahjattomia” ja elävät »syrjäseuduilla”.

Marxismi-leninismi on osoittanut sosiologian maantieteelli
sen oppisuunnan täydellisen paikkansapitämättömyyden ja
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perustellut tieteellisen käsityksen ihmisyhteiskunnan suhteesta 
luontoon. Kaikkien kansojen historia osoittaa, että ei maantie
teellinen ympäristö, vaan yhteiskunnan taloudellinen kehitys on 
kaikkia sosiaalisia muutoksia säätelevä tekijä.

3. Taloudellinen kehitys ja väestön kasvu

Yhteiskunnan olemassaolo ja kehitys ei ole ajateltavissa 
ilman ihmissuvun uusiutumista. Sen vuoksi maantieteellisen 
ympäristön ohella tärkeänä yhteiskunnan kehityksen ja elämän 
aineellisena ehtona on väestön kasvu. Väestön kasvusta ja asu
kastiheydestä riippuu huomattavassa määrin yhteiskuntakehityk
sen vauhdin nopeus tai hitaus. Siellä missä asukastiheys on 
vähäinen, tapahtuu samanlaisten ehtojen vallitessa hitaampi 
tuotantovoimien kehitys. Sitä vastoin siellä missä asukastiheys 
on suurempi, on se muiden samanlaisten ehtojen vallitessa eräs 
tärkeä tuotannon nopean kehityksen edellytys.

Mutta olisi virheellistä tehdä tästä sellainen johtopäätös, että 
asukastiheys määrää yhteiskunnallisen tuotannon kehityksen ja 
yhteiskuntajärjestelmän luonteen. Asukastiheys luo ainoastaan 
joitakin mahdollisuuksia tuotannon kasvulle, mutta nämä mah
dollisuudet eivät aina muutu todellisuudeksi. Niinpä alhaisen 
asukastiheyden vallitessa työnjako kehittyy suhteellisesti hei
kommin ja taloudelliset yhteydet kasvavat hitaammin. Sen 
sijaan suuri asukastiheys edistää työnjakoa, vaihtoa ja tuotanto
prosessin yhteiskunnallistumista. Mutta asukastiheys ei määrää 
työnjaon ja työn yhteiskunnallistumisen astetta, vaan sen tekee 
tuotannon kehitystaso ja sen yhteiskunnallinen muoto. Feodalis
min kaudella työnjako oli vähäinen myös tiheään asutuilla seu
duilla, mutta kapitalistisen teollisuuden vallitessa se on harvaan 
.asutuissakin maissa väistämättä saavuttanut laajan kehityksen.

Tai ottakaamme vielä toinen esimerkki. On tunnettua, että 
kulkuyhteyksien kehitys, tuotantovoimien tietyllä tasolla on suo
raan verrannollinen asukastiheyteen. Jokaisessa maassa on 
rautatie-, maantie- ja kanavaverkosto kehittyneempi tiheään asu
tuilla seuduilla. Mutta tämä ei merkitse, että väkiluku määrää 
liikennevälineiden kehityksen. Väkirikkaissa Aasian maissa kul- 
.ikuvälineet ovat heikommin kehittyneet verrattuna Euroopan
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maihin, joissa tuotannon taso on paljon korkeampi. Niin ollen 
ei liikennevälineiden kehitys riipu väkiluvusta, vaan aineellisen 
tuotannon kehityksen asteesta. Historia tarjoaa paljon esimerk
kejä siitä, että tiheään asutut maat ovat kehityksessään jääneet 
jälkeen harvaan asutuista maista.

Kysymys väestön osuudesta yhteiskunnan kehityksessä nousi 
yhteiskunnallisen ajattelun eteen jo feodalismin hajoamisen ja 
porvarillisen yhteiskunnan muodostumisen kaudella. Feodaali
sen aristokratian puolustajien ja porvariston ideologien välillä 
käytiin silloin ankaraa kiistaa tästä kysymyksestä.

Nousevan porvariston ideologit väittivät, että väestön tiheys on yhteiskun
nan kehityksen ratkaiseva ehto, että yhteiskunta kehittyy sitä nopeammin, mitä 
nopeammin väestö lisääntyy. Tämä suunta sosiologiassa liittyi läheisesti arvon 
työteoriaan, jonka porvarilliset taloustieteilijät ovat esittäneet. Tunnustaen, 
että tavaroiden arvon määrää niiden tuottamiseen kulutettu työn määrä, tämän 
teorian edustajat opettivat, että yhteiskunnan hyvinvointi tulee sitä korkeam
maksi mitä enemmän työtä käytetään tavaroiden tuotantoon. 17. vuosisadalla 
englantilainen taloustieteilijä William Petty piti väestön kasvua kaikkien rik
kauksien perustana. Hän kirjoitti, että harva asutus on todellista köyhyyttä, 
että kahdeksan miljoonan ihmisen kansakunta on kaksin verroin rikkaampi 
kansakuntaa, joka yhtä suurella alueella käsittää neljä miljoonaa ihmistä.

Tällä opilla oli tuona aikana edistyksellinen merkitys. Se kuvasti porvaris
ton ideologiaa tämän taistelussa ..tuottamattomia säätyjä” — aatelistoa ja 
papistoa sekä aristokraattista monarkiaa, sen virkamiehistöä ja monilukuista 
palvelusväkeä vastaan. Porvariston ideologit puolustivat tieteen, teollisuuden 
ja maatalouden edistystä. He osoittivat, että tuotannon tekniikkaa parantamalla 
voidaan saada yhä enemmän kulutustarvikkeita. Ranskalainen filosofi Condor- 
cet kirjoitti 18. vuosisadalla kirjassaan ..Ihmisjärjen edistyksen historian hah
mottelua”: „Siis ei ainoastaan sama viljelysala voi ruokkia suurempaa määrää 
ihmisiä, vaan jokainen heistä, ollessaan vähemmän raskaassa työssä, tulee* 
ravitsemaan itseään yhä tarkoituksenmukaisemmin ja voi paremmin tyydyttää 
tarpeensa.”

Valtaan pyrkiessään porvaristo yritti vetää joukot puolelleen 
ja syytti maaylimystöä siitä, että se oli saattanut väestön kur
juuteen ja oli kyvytön parantamaan sen toimeentuloa. Maayli- 
mystön ideologit puolustelivat maanomistajien herruutta ja yrit
tivät puolestaan osoittaa, että väestön kurjuuteen ovat syypäitä 
itse kansanjoukot, koska ne lisääntyvät liian nopeasti. Sosiolo
giassa syntyi koulukunta, joka piti väestön kasvua paheena, 
joka johtaa kurjuuteen ja kaikenlaisiin onnettomuuksiin yhteis
kuntaelämässä. Tätä tieteenvastaista ja taantumuksellista
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käsityskantaa kehittelivät eräät taloustieteilijät 18. vuosisadalla 
ja erittäin innokkaasti sitä saarnasi englantilainen taloustietei
lijä, pappi Malthus.

Kirjassaan »Tutkielma väestölaista” Malthus väitti, että toimeentuloväti- 
neet kasvavat aritmeettisessa sarjassa, kun sen sijaan väestö lisääntyy geo
metrisessa sarjassa. Väestön lisäkasvu ylittää käytettävissä olevat toimeen- 
tulovälineet, ja  tämä on Maltillisin mukaan kurjuuden ja  kaikkien paheiden 
syy. »Köyhyyden pääasiallinen ja  alituinen syy”, vakuuttaa Malthus, »riippuu 
hyvin vähän tai ei lainkaan hallinnon muodosta tai epätasaisesta omaisuuden 
jakautumisesta; rikkaat eivät pysty hankkimaan köyhille työtä ja ravintoa; 
sen tähden ei köyhillä itse asiassa ole oikeutta vaatia heiltä työtä ja  ravintoa.” 
Malthusin kirja, joka ilmestyi v. 1798, oli tarkoitettu aatteelliseksi aseeksi 
Ranskan vallankumouksen vaikutuksesta kasvanutta kansan suuttumusta 
vastaan. Puolustaessaan aristokratian etuja Malthus antoi samalla porvaris
tolle aatteellisen aseen nousevaa työväenliikettä vastaan. Malthusin teoria 
selitti työtätekevien kurjuuden lisääntymisen »luonnollisilla” syillä, vaikka 
tämä itse asiassa oli kapitalistisen järjestelmän seurausta. Siksi porvaristo 
käyttää tätä teoriaa aatteellisena aseenaan.

Marx osoitti Malthusin teorian täydellisen paikkansapitämät- 
tömyyden. Hän todisti, että ns. liika-asutus ei lainkaan ole 
mikään aito luonnonlaki, vaan että se muodostuu tietyissä his
toriallisissa oloissa ja nimenomaan kapitalistisen tuotannon 
olosuhteissa. Työn yletön voimaperäistäminen koneiden kehityk
sen ohella sekä nais- ja lapsityövoiman riisto tekivät huomatta
van osan työväenluokkaa »ylijäämäksi”.

Kapitalistinen tuotanto muodostaa keinotekoista liikaväes
tö ä . Tämä ei tapahdu sen vuoksi, että työn tuotannollinen voima 
vähenisi, vaan siksi, että se suurenee ja tämän johdosta kapita
lismin vallitessa osa työväestöä tulee tarpeettomaksi. Kysymys 
on siitä, että työn tuottavuuden kohotessa yhä suurempi määrä 
tuotantovälineitä voidaan panna liikkeeseen käyttämällä siihen 
yhä vähemmän työvoimaa. Kapitalismin vallitessa, jolloin tuo
tanto ei palvele väestön tarpeiden tyydyttämistä, vaan kapitalis- 
tien voiton lisäämistä-, tämä laki johtaa työttömyyteen, työväesi 
tön ylijäämän muodostumiseen. Mitä suurempi on työn tuotta
vuus, sitä vähemmän työläisiä tarvitaan tietyn tuotemäärän 
tuottamiseen ja sitä suuremman määrän työläisiä kapitalismi 
heittää reserviarmeijaan, joka lakkaamatta antaa sille valmista 
ihmismateriaalia riistoa varten.
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Huolehtiessaan ainoastaan omien voittojensa kartuttamisesta 
ja voiton suhdeluvun lisääntymisestä, kapitalistit eivät ota huo
mioon yhteiskunnan tarpeita. Engels sanoi aikoinaan, että kapi
talismin vallitessa ei tuotannon mittasuhteita määrää nälkäisten 
vatsojen luku, vaan maksukykyisten kukkaroiden määrä.

< Marxilaisuus on todistanut, että jokaiselle historiallisesti 
määräytyneelle tuotantotavalle ovat ominaisia erityiset, luon
teeltaan historialliset väestölakinsa. Historian eri kausina erilai
sissa muodoissa esiintyneen näennäisen liikaväestön olemassa
olo ei johdu .luonnon voimavarojen rajoittuneisuudesta, vaan 
historiallisesti vaihtuvien tuotantotapojen ominaisuuksista. Myös 
satoja ja tuhansia vuosia sitten kärsi enemmän tai vähemmän 
huomattava osa väestöä toimeentulovälineiden puutetta, vaikka 
väkiluku silloin oli kymmeniä ja satoja kertoja nykyistä pie
nempi. Toimeentulovälineiden puutteen selittäminen luonnon 
voimavarojen rajoittuneisuuden aiheuttamaksi merkitsee samaa 
kuin väittäisi, että maa oli yliasutettu jo muinaisina aikoina, 
jolloin villi-ihmiset ravinnon puutteen vuoksi surmasivat usein 
sairaat ja vanhukset, ja eräissä tapauksissa nälän pakottamina 
turvautuivat ihmissyöntiin.

Muinaisissa valtioissa, esimerkiksi Kreikassa ja Roomassa 
»liikaväestö” aiheutti sen, että osa asukkaista siirtyi toisiin mai
hin ja perusti siellä siirtoloita. Tämä on selitettävissä sillä, että 
tuotantovoimien riittämätön kehitys asetti rajat väestön kas
vulle. Osalle väestöä oli ainoana ulospääsynä pakon sanelema 
siirtolaisuus.

Sama väestön »runsaus”, joka oli seurausta tuotantovoimien 
heikosta kehityksestä, pakotti Aasian ylätasankojen paimento
laiset tunkeutumaan muinaisiin kulttuurivaltioihin ja aiheutti 
»kansainvaelluksen”. Paimentolaisheimojen tuotantotapa edel
lytti laajoja alueita. Siksi ylimääräinen väestö oli pakotettu 
lähtemään retkille, joita nimitettiin »suureksi kansainvaelluk
seksi”.

Kapitalismia edeltäneissä yhteiskuntamuodostumissa tuotan
tovoimat olivat väestön kasvunpaineen alla. Toimeentulovälinei
den puute aiheutui tuotantovoimien alhaisesta kehitystasosta. 
Porvarillisessa yhteiskunnassa väestö sitä vastoin oli tuotanto
voimien kasvunpaineen alla, mikä teki huomattavan osan siitä 
liikaväestöksi, jolle ei löydy sijaa tuotannossa ja joka on vailla
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toimeentulovälineitä. Kapitalismin aikana suhteellinen liika
väestö ei muodostu tuotantovoimien riittämättömän kehityksen, 
vaan niiden kasvun johdosta. Tuotantovoimien kehityksessä 
saavutetut suuret tulokset kapitalismi kääntää ihmiskuntaa 
vastaan, niin että tekniikan edistys ei tuo tullessaan kansan
joukkojen työn ja elämän helpottumista, vaan työttömyyden ja 
kurjuuden lisääntymisen.

Imperialismin kaudella, jolloin työhön kohdistunut pääoman 
paine on tavattomasti voimistunut ja samalla kertaa kansan
joukkojen vapautusliikkeen aallot nousseet korkealle, ovat por
variston ideologit alkaneet ponnekkaasti levittää taantumuksel
lisia väestöteorioita puolusteliakseen kapitalismia ja imperia
listista ekspansiota. Porvaristo uskottelee työläisille, että 
kurjuuden kasvu on elämän luonnollinen ja kiertämätön laki 
ja että kurjuus ei aiheudu kapitalistisesta riistosta, vaan väes
tön nopeasta lisääntymisestä.

On ilmestynyt teoksia, jotka saamaavat malthusilaisuuden taantumuksel
lisia teorioita. Sellaisia ovat USArssa ilmestyneet kirjat: Pearsonin ja  Harpe- 
rin „Maailmannälkä”, W. Vogtin „Tie pelastukseen”, »lhmisetl Olemassaolo 
on uhattu”, R. Cookin »Ihmisen hedelmällisyys — nykyajan puima”, E. Pendel- 
Iin »Väestön hillitön kasvu” ym. Näissä teoksissa »todistetaan” välttämättö
mäksi supistaa väestöä yli kaksinkertaisesti. Uusmalthusilaisissa tutkielmissa 
ylistetään sotaa, nälkää, epidemioita ja muita miljoonien ihmisten tuhoon johta
via onnettomuuksia hyvää tekeviksi asioiksi.

Kirjoissaan W. Vogt valittaa, että tuhoava maailmansota, fasistiset peto
maisuudet ja miljoonien ihmisten aliravitsemus sodan aikana ja sodan jälkei
sinä vuosina eivät keskeyttäneet väestön kasvua Euroopassa ja Aasiassa. Tämä 
malthusilainen väittää, että väestön kuolleisuuden aleneminen on kauhea 
tragedia. Hillitön väestön kasvu, hän toteaa, muodostaa uhkan koko ihmiskun
nalle. »Ja tämä”, hän kirjoittaa, „on paljon vaarallisempaa ja paljon 
todellisempaa kuin vetypommi.” 1 Vogt on valmis hyväksymään kaikki 
onnettomuudet ja katastrofit, kunhan ne vain johtavat väestön jyrkkään supis
tumiseen.

Malthusilaisuuden julistaja Pendell uskottelee, että »ylettömän lisääntymi
sen” takia väestön enemmistön muodostavat »arvottomat” ja »halvat” ihmi
set. Ensimmäisenä toimenpiteenä »onnellisen elämän” aikaansaamiseksi Pen
dell pitää nykyisen väestön supistamista 700 miljoonalla ihmisellä. Parhaaksi 
ja »demokraattisimmaksi” väestön supistamiskeinoksi hän julistaa joukkosteri- 
lisoinnin. Sterilisoinnin edullisuuden väestön supistamiskeinona Pendell näkee 
siinä, että se antaa mahdollisuuden suorittaa sosiaalista valintaa vähentämällä

1 W. Vogt, People! Challenge to Survival, N. Y. 1960, p. 224.
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..halpojen”, siis omistamattomien ihmisten lukua ja lisäämällä ..kalliita”, toi
sin sanoen rikkaita ihmisiä.1

Uusmalthusilaiset eivät esitä väestön supistamista ylimal
kaan, vaan imperialisteille epämieluisten kansanjoukkojen 
vähentämistä. Ennen kaikkea he suosittelevat ..alempien” väestö- 
kerroksien lukumäärän vähentämistä imperialistisissa maissa ja 
myös Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan väestön tuhoa
mista, koska he pitävät näitä kaikkien nykyisten ja tulevien 
järkytysten lähteenä.

Eräät porvarilliset oppineet levittävät innokkaasti ,,maa- 
perän hedelmällisyyden häviämisen” teoriaa, joka on eräs mal- 
thusilaisten sepittelyjen muoto. Tämä taantumuksellinen teoria 
väittää, että työn ja pääoman lisäsijoitukset maaperään eivät 
muka voi johtaa maan tuottavuuden progressiiviseen lisäänty
miseen ja että viljelyspinta-alan luonnollinen rajoittuneisuus on- 
voittamattomana esteenä elintarvikkeiden tuotannon lisäämi
selle. Käytäntö kuitenkin osoittaa, että maataloustieteen ja -tek
niikan kehittyessä ns. huonoimmat maat voivat antaa paljon 
suuremman sadon kuin aikaisemmin saatiin kaikkein parhaina 
miltä mailta. Esimerkiksi huonoina pidetyt happamat podsoli- 
maat antavat kalkitsemisen ja orgaanisten lannoitteiden käytön 
tuloksena suuren sadon. Samanlaisen tuloksen saa aikaan suola- 
peräisten maiden kipsilannoitus. Osoittaessaan »hedelmällisyy- 
den häviämisen lain” paikkansapitämättömyyden ja taantumuk
sellisuuden Lenin kirjoitti:

»Porvarillinen apologeetta yrittää luonnollisesti olla huo
mioonottamatta maanviljelyksen takapajuisuuden yhteiskunnal
lisia ja historiallisia syitä sälyttäen syyn 'luonnonvoimien kon
servatiivisuuden’ ja 'vähenevän hedelmällisyyden lain’ kontolle.. 
Tuo surullisen kuuluisuuden saanut laki ei sisällä mitään muuta 
kuin apologetiikkaa ja tylsä järkisyyttä.” 2

Väestökysymyksen tunnolliset tutkijat tulevat väistämättä 
siihen johtopäätökseen, että maalla on miltei loputon kyky 
kohottaa tuottoisuuttaan suotuisten teknillisten ja yhteiskunnal
listen ehtojen vallitessa. Mineraalirikkaudet ja energiavarat, 
ovat vielä suurelta osalta käyttämättä. * *

1 Elmer Pendell, Population on the Loose, N. Y. 1951, Foreword, pp. XI„ 
XII, 297, 324.

* V. I. Lenin, Teokset, 13. osa, s. 168.
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Brasilialainen tiedemies Josue de Castro on osoittanut tutkimuksissaan, että 
miljoonat ihmiset kokevat aliravitsemuksen ja nälän tragedian yhteiskunnalli
sen järjestelmän epäkohtien vuoksi. De Castron teoksissaan esittämien laskel
mien mukaan ihmiskunta voi raivata pelloksi noin 6,5 miljardia hehtaaria 
maata. Nykyhetkellä viljelty ala käsittää alle 800 miljoonaa hehtaaria eli 8 ker
taa vähemmän kuin olisi mahdollista.

Kuuluisa elintarvikekysymysten tuntija John Boyd Orr toteaa: „Jos suo
ritettaisiin toimenpiteitä viljelyspinta-alan laajentamiseksi kastelun, pensasto
jen raivauksen ym. avulla, maapallo voisi tuottaa elintarvikkeet 6 miljardille 
ihmiselle.” 1

Tunnettu tilastotieteilijä R. Kuczynski on tullut perusteellisten laskelmien 
jälkeen siihen johtopäätökseen, että maa voi elättää 10—11 miljardia ihmistä.1 2

Malthusilaisten käsityksiä kumoavia vakuuttavia laskelmia esittää kuuluisa 
amerikkalainen geologi K. F. Moder kirjassaan ..Riittävästi, jopa enemmän 
kuin tarvitaan”. Tekijä esittää numeroita eläin- ja kasvikunnan uudistettavista 
voimavaroista sekä vesivoimasta ja uudistamattomista mineraalirikkauksista. 
Kirjan otsikon mukaisesti hän todistaa: „Maata on riittävästi, jopa enemmän 
kuin tarvitaan.”

Luonnonehdot eivät aseta voittamattomia esteitä ihmiskun
nan kasvulle ja etenevälle kehitykselle. Ihmisten aineellinen 
hyvinvointi ei riipu biologisista lisääntymisen laeista, vaan 
yhteiskuntaelämän rakenteesta.

Malthusilaisten saarnaaman väestön supistamisen ohella 
nykyaikaisessa porvarillisessa sosiologiassa eräissä Euroopan 
maissa ja USA:s$a levitetään edelleenkin sellaista teoriaa, että 
väestön kasvusta riippuu tuotannon ja yhteiskuntaelämän kaik
kien puolien kehitys. Tämän teorian kannattajat puolustavat 
väestön kasvun lisäämistä eräissä maissa (Ranskassa, Länsi- 
Saksassa, USArssa). He ilmaisevat porvariston niiden piirien 
katsomuksia, jotka näkevät väestön nopeassa lisäkasvussa kei
non menekkimarkkinoiden laajentamiseksi ja lähteen halvan 
työvoiman sekä tykinruoan saamiseksi hyökkäyssotiin.

Sosiologiset teoriat, jotka selittävät yhteiskunnan kehitystä 
biologisten lisääntymisen lakien nojalla, eivät kestä tieteellistä 
arvostelua ja itse elämä kumoaa ne. Ei nopealla eikä hitaalla 
väestön kasvulla voida selittää, miksi jokin yhteiskuntajärjes
telmä muuttuu juuri tietynlaiseksi uudeksi yhteiskuntajärjestel
mäksi, miksi alkukantainen yhteisö muuttui orjanomistusyhteis-

1 John Boyd Orr, The White Man’s Dilemma, London 1953, p. 79.
2 R. R. Kuczynski, The World’s Future Population. ..Population” (Lectures 

on the Harris Foundation), 1929, p. 286.
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kunnaksi, tämä feodaaliseksi ja feodaalinen puolestaan porvaril
liseksi yhteiskunnaksi, mutta eivät muuttuneet joksikin toiseksi 
järjestelmäksi.

Jos väestön kasvu olisi yhteiskunnan kehityksen määräävä 
tekijä, niin asukastiheydestä riippuisi yhteiskuntajärjestelmän 
tyyppi ja yhteiskunnan kehitystaso. Tosiasiat kuitenkin osoitta
vat, että yhteiskunnan kehitystaso ja yhteiskuntaelämän muodot 
eivät määräydy väestön tiheyden mukaan. Esimerkiksi asukas
tiheys sellaisissa Länsi-Euroopan maissa kuin Saksan Liitto
tasavallassa, Englannissa, Belgiassa ym. on paljon suurempi 
ktiin Neuvostoliitossa, mutta näissä maissa vallitsee vielä kapi
talistinen järjestelmä, kun taas Neuvostoliitossa kapitalismi 
hävitettiin jo kauan sitten, on rakennettu sosialistinen yhteis
kunta ja suoritetaan asteittaista siirtymistä sosialismista 
kommunismiin.

Porvarilliset väestöteoriat eivät pysty selittämään, miksi eri 
maissa asukastiheys ja väestön kasvun nopeus ovat erilaiset ja 
mikä määrää väestön kasvun. Historiallinen materialismi antaa 
tähänkin kysymykseen selvän vastauksen osoittaessaan, että 
väestön kasvu ei riipu ainoastaan luonnonlaeista, vaan myös 
yhteiskuntajärjestelmän luonteesta, sosiaalisista ehdoista. 
Imperialismin vallitessa, jolloin kansanjoukkojen ahdinko ja 
kurjuus lisääntyvät, jolloin sodat ja pulat lisäävät niiden toi
meentulon turvaamattomuutta ja epävarmuutta, väestön kasvu 
porvarillisissa maissa hidastuu. Taloudellisen suhdanteen nousu 
kansantalouden militarisoinnin yhteydessä saa aikaan väestön 
kasvun väliaikaisen lisääntymisen.

Heikosti kehittyneissä maissa tuntuu imperialismin kaudella
kin väestön kasvunpaine tuotantovoimiin, taloudellisen kehityk
sen alhainen taso johtaa suhteellisen liikaväestön muodostumi
seen. Imperialistiset valtiot, jotka ryöstävät siirtomaita ja riip- 
puvaisuussuhteessa olevia maita, saattavat häviöön perinteelli
sen pientuotannon ja estävät samaan aikaan näiden maiden 
teollistamista, muodostavat niissä joukkoluontoisen avoimen ja 
peitetyn työttömyyden. Näissä oloissa tuotannon kasvu henkilöä 
kohden ja erittäinkin kansallistulon kasvu siltä osalta, mikä 
menee laajojen joukkojen kulutukseen, jää jälkeen väestön
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lisäkasvusta. Juuri tämä selittää ..liikaväestön” muodostumisen 
heikosti kehittyneissä maissa.

Siirryttäessä kapitalismista sosialistiseen yhteiskuntaan 
muuttuvat väestöt ait. Sosialistisessa yhteiskunnassa työkykyisen 
väestön lisääntyminen ei voi johtaa työttömyyteen. Työvoimalle 
löytyy järkiperäinen sijoitus herkeämättä kasvavassa tuotan* 
nossa, joka perustuu tuotantovälineiden yhteiskunnalliseen omis
tukseen ja koko kansantalouden suunnitelmalliseen kehittämi
seen koko väestön, yhteiskunnan kaikkien jäsenten aineellisten 
ja sivistyksellisten tarpeiden tyydyttämisen ja elintason kohot
tamisen hyväksi. Tämän vuoksi kapitalismille ominainen suh
teellisen liikaväestön laki kadottaa voimansa sosialismin 
aikana.

Siirryttäessä kapitalismista sosialismiin ei vastaavaisuus 
tuotannon kehitystason ja työkykyisen väestön lukumäärän 
välillä tietenkään muodostu nopeasti kaikissa maissa. Neuvosto
liitossa esiintyi siirtymäkaudella useiden vuosien aikana työttö
myyttä, joka johtui teollisuuden riittämättömästä kehityksestä. 
Ei myöskään Euroopan kansandemokratian maissa voitu sijoit
taa koko työkykyistä väestöä tuotantoon kuin vasta jonkin ajan 
kuluttua. Sitä suuremmalla syyllä tämä tuntuu siirryttäessä 
sosialismiin taloudellisessa suhteessa heikosti kehittyneissä 
Aasian maissa. Tuotantovälineiden ollessa riittämättömiä näissä 
maissa ei voida heti sijoittaa tuottavaan työhön koko työkykyistä 
väestöä. Tämän seurauksena siellä vielä jonkin ajan kuluessa 
ilmenee väestön kasvunpainetta tuotantovoimiin, ja siis osa 
väestöstä on ..liikaa”.

Mutta tämä vielä ilmenevä epäsuhde työvoiman lukumäärän 
ja tuotantovälineiden määrän välillä ja tietyt vaikeudet väestön 
elämässä eivät johdu luonnonlaeista, vaan perinnäisestä teknil
listaloudellisesta takapajuisuudesta, jonka oli aiheuttanut tilan
herrojen, comprador-pääoman ja ulkomaisten imperialistien 
valta. Nämä vaikeudet voivat tulla voitetuiksi ainoastaan 
sosialistisen tuotannon ja kulttuurin nopean kasvun poh
jalla.

Siis väestön kasvu ei määrää yhteiskunnan kehitystä eikä 
yhteiskuntajärjestelmän luonnetta, vaan päinvastoin yhteis
kuntajärjestelmän luonteesta riippuvat suuremmassa määrin 
väestön kasvun lait.
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4. Aineellisten hyödykkeiden tuotantotapa.
Tuotantovoimat ja tuotantosuhteet

Ulkoinen luonto ja väestön kasvu ovat vain edellytyksiä 
yhteiskunnan kehitykselle. Perimmäisenä syynä, kaikkien muu
tosten lähteenä yhteiskunnallisessa elämässä on yhteiskunnallis
ten tuotantovoimien kasvu. Lenin osoitti Marxiin nojaten, että 
tuotantovoimien kehitys on yhteiskunnallisen edistyksen korkein 
kriteeri.1 Mutta mitä ovat tuotantovoimat, mitkä ovat niiden 
perusainekset?

Tuotantovoimat ilmaisevat ihmisten suhdetta luonnonesinei- 
siin ja -voimiin, joita yhteiskunta käyttää aineellisten hyödyk
keiden tuotantoon. Ne eivät tietenkään muodosta luonnon osaa, 
kyseessä on sosiaalinen kategoria. Siksi »...jokainen tuotanto
voima on hankittu tuotantovoima, edellä käyneen toiminnan 
tuote. Tuotantovoimat ovat näin ollen ihmisten käytännöllisen 
toimintakyvyn tulos...” 2

Tuotantovoimiin kuuluvat sekä tuotannon esineelliset että 
persoonalliset tekijät, jotka muodostavat tietyn ykseyden. Tuo-' 
tantovoimien esineellisiä aineksia ovat ennen kaikkea työnväli- 
neet. Marx totesi, että kaikista työnvälineistä määräävä merkitys 
on tuotantokalustolla, joiden kokonaisuutta voidaan nimittää 
tuotannon luustoksi ja lihastoksi. Tuotantokalustoa ovat esine 
tai esineiden yhdistelmä, jonka avulla ihminen on yhteydessä 
työn esineeseen ja jolla vaikutetaan työn esineeseen. Käyttäen 
esineiden mekaanisia, fysikaalisia ja kemiallisia ominaisuuksia 
ihminen panee ne toimimaan valtansa välikappaleina luontoon 
nähden. Nykyaikaista tuotantokalustoa ovat kaikenlaatuiset 
koneet, mekanismit, erilaiset kojeet, työkalut jne. Mutta työn- 
välineen käsite on laajempi kuin työkalujen käsite. Siihen sisäl
tyy myös polttoaine, hiili, öljy jne., voimatalous kokonaisuudes
saan, kaikenlaiset sähkövoimalaitokset ja myös apuvälineet sekä 
tuotantorakennukset. Maataloudessa saavat yhä kasvavan mer
kityksen lannoitteet ja rikkaruoho- ja tuholaistorjuntaan käytet
tävät kemialliset aineet.

Tuottamiseen tarvitaan myös työn esineitä. Ilman työn esi
nettä ei voi olla tuotantoa, eikä voi olla myöskään työn tuotetta.

1 V. I. Lenin, Teokset, 13. osa, s. 231; 32. osa, s. 226.
s K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 399.
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Mutta luonnosta saatavia työn esineitä, jotka ovat olemassa 
ihmisestä kokonaan riippumatta, esimerkiksi malmi, hiili ja öljy 
maan uumenissa, kalat vesistöissä, puut metsässä, auringon, 
tuulen ja koskien energia jne., ei voida laskea yhteiskunnallisiin 
tuotantovoimiin kuuluviksi. Raaka-aineteollisuudessa on työn 
esineenä meitä ympäröivä luonto, joka on olemassa ihmisestä 
riippumatta. »Tarkastelkaamme esim. vuoriteollisuutta”, kirjoitti 
Marx. »Siinä ei käsitellä mitään raaka-ainetta, sillä työn esine, 
esim. kupari, on luonnontuote, joka ensin on työllä hankittava.” 1 

Paitsi esineellisiä aineksia tuotantovoimiin kuuluvat vielä 
tuotannon persoonalliset tekijät. Ihmiset, aineellisten hyödykkei
den tuottajat, työtätekevät joukot ovat ratkaiseva, tärkein 
tuotantovoima. Marx totesi, että »...mahtavin tuotantovoima on 
itse vallankumouksellinen luokka” 1 2. Sama ajatus on ilmaistu 
Leninin tunnetuissa sanoissa: „Koko ihmiskunnan tärkein tuo
tantovoima on työläinen, työtätekevä.” 3

Marxilais-leniniläinen käsitys tuotantovoimista on perustana 
sille historiallisen materialismin mitä tärkeimmälle ajatukselle, 
että historian luojia ovat kansanjoukot, aineellisten hyödykkei
den tuottajat. Tuotantokalusto, tekniikka, on suunnaton voima, 
mutta ilman ihmistä se on kuollut. Niin suuri kuin tuotantokalus
ton ja työnvälineiden merkitys onkin, esittää elävä työ aktiivista 
osaa tuotantoprosessissa. Luonnehtiessaan tuotantovälineiden ja 
ihmistyön osuutta tuotantoprosessissa Marx toteaa: »Kone, joka 
ei työprosessissa ole käytännössä, on hyödytön. Sitä paitsi 
joutuu se luonnollisen äineenvaihdon hävittävään valtaan. Rauta 
ruostuu, puu mätänee. Lanka, jota ei kudota tahi neulota, on 
turmeltunutta puuvillaa. Elävän työn täytyy tarttua näihin olioi
hin, herättää ne kuolleista, muuttaa ne vain mahdollisista todel
lisiksi ja vaikutuskykyisiksi käyttöarvoiksi.” 4

Elävä työ säilyttää ja siirtää valmistettavaan tuotteeseen 
aikaisemman työn kulutuksen, joka on esineellistynyt tuotanto
välineissä. Esimerkiksi autossa ori esineellistynyt paitsi auto
tehtaan työläisten työtä myös. työ, joka on aikaisemmin suori
tettu louhittaessa malmia, sulatettaessa terästä samoin kuin

1 K. Marx, Pääoma, II osa, s. 168.
2 K. Marx, Das Elend der Philosophie, Stuttgart 1919, S. 163.
3 V. I. Lenin, Teokset, 29. osa, s. 344.
* K. Marx, Pääoma, I osa, s. 194.
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rakennettaessa koneita, joiden avulla auton eri osat valmistetaan 
ja kootaan. Tuotantoprosessissa lisätään aikaisempaan tuotanto
välineissä esineellistyneeseen työhön uusi, elävä työ, joka olen- 
noituu valmistetuissa tuotteissa.

Yhteiskunnallisia tuotantovoimia ovat siis yhteiskunnan tuo
mat tuotantovälineet ja ennen kaikkea työkalut sekä myös ihmi
set, jotka panevat ne toimimaan ja tuottavat aineellisia hyödyk
keitä

Tämä on tietenkin yleinen määritelmä, joka soveltuu kaikkiin 
historian kausiin. Mutta tuotantovoimien sisältö ja luonne ovat 
historiallisesti muuttuvia, ja tästä johtuen rikastuu myös tuo
tantovoimien käsite. Alkukantaisessa yhteisössä työnvälineet oli
vat äärimmäisen alkeelliset: kivikirves, kiviveitsi, keppi, myö
hemmin jousi ja nuoli; nykyisin työnvälineitä luonnehtii valta
vien tehtaitten, kaivosten, voimalaitosten, rautateiden, vesi- ja 
ilmaliikenteen olemassaolo. Ihmiskunnalla on mahtavia ja yhä 
kehittyviä tuotannon mekanisoinnin ja automaation välineitä. 
Yhtä merkittäviä muutoksia on tapahtunut myös työn luonteessa 
ja työvoimassa, ihmisissä, jotka välittömästi osallistuvat 1

1 Talousmaantieteellisessä kirjallisuudessa ymmärretään tiettyjen seutujen, 
alueiden ja maiden tuotantovoimilla sekä yhteiskunnallisia tuotantovoimia että 
»luonnollisia tuotantovoimia", ts. luonnonvaroja. Mutta tämä ei anna perus
tetta sosiaalisten ja luonnonilmiöiden sekä niitä vastaavien käsitteiden sekoit
tamiselle.

Luonnonvaroilla on valtava merkitys tuotantovoimien kehitykselle, mutta 
ne eivät määrää sitä. Päinvastoin, yhteiskunnallisten tuotantovoimien kehityk
sen tasosta riippuu tuotannon löydettyjen luonnonvarojen määrä ja  niiden 
hyväksikäyttö. Tuotannon kehittyessä löydetään uusia luonnonrikkauksien läh
teitä, ja toisaalta eräät luonnonehdot voivat johtaa tuotannon supistumiseen, 
esimerkiksi metsien hävittämisen ja  kaivosten ehtymisen ym. johdosta.

Jos on väärin sisällyttää luonnonvarat, luontoperäiset työn esineet yhteis
kunnallisiin tuotantovoimiin, niin asia on toisin niiden työn esineiden suhteen, 
jotka jo ovat läpikäyneet tuotannon ahjon. Näitä ovat esimerkiksi takorauta, 
valurauta, teräs, kupari, alumiini ja  synteettiset aineet, jotka ovat välttämä
töntä raaka-ainetta, materiaalia koneiden, kojeiden ja muiden tuotantovälineiden 
tuotantoa varten. Mainitut työn esineet kuuluvat kiistattomasti yhteiskunnalli
siin tuotantovoimiin, sillä ne ovat yhteiskunnallisen työn tuotteita, jotka niiden 
muokkauksen eri asteilla palvelevat tuotannon jatkumista. Siis työn esineet 
tulevat tuotantovoimiksi silloin, kun ne vedetään jatkuvaan tuotantoprosessiin.

Täytyy myös ottaa huomioon, että niin suuri kuin työn esineiden merkitys 
tuotannolle onkin, ne eivät milloinkaan ole soi ratkaiseva tekijä. Eivät työn 
esineet eivätkä tuotetut toimeentulovälineet säädä niiden tuotantovoimien 
luonnetta, joista riippuu yhteiskunnallisen kehityksen kulku. »Taloudellisia 
ajantaksoja", kirjoitti Marx, „ei erota toisistaan se, mitä tehdään, vaan se, 
kuinka, millä työnvälineillä työskennellään.” (Pääoma, I osa, s. 191.) Työnväli
neet, ennen kaikkea tuotantokalusto, on yhteiskunnallisen tuotannon kehitys
asteen ratkaiseva osoitin.
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tuotantoprosessiin. Mottien vuosisatojen kuluessa aineellisten 
hyödykkeiden tuottajien osuus, rajoittui pääasiassa ruumiilliseen, 
käsin tehtävään työhön, lihasvoimien käyttöön. Tuotannollinen 
kokemus karttui hitaasti ja siirtyi välittömästi työntekijältä toi
selle. Kapitalismin kehittyessä työnjako ja työntekijäin erikois
tuminen syvenevät. Samalla alkaa laajentua tieteen saavutusten 
teknologinen soveltaminen tuotantoprosessiin. Mutta nämä pro
sessit johtavat kapitalismin vallitessa henkisen ja ruumiillisen 
työn irtaantumiseen toisistaan ja niiden vastakohtaisuuden kas
vuun. Tieteen ja tekniikan saavutukset eivät voi kapitalismin 
vallitessa tulla kaikkien työläisten omaisuudeksi.

Vasta siirtyminen sosialismiin poistaa tämän kapitalismille 
' ominaisen tuotantovoimien kasvua rajoittavan esteen. Henkisen 

ja ruumiillisen työn vastakohtaisuus häviää, aineellisen tuotan
non työntekijät oppivat käyttämään yhä enemmän tieteen ja 
nykyaikaisen tekniikan saavutuksia. Ilmaantuu uudentyyppinen 
työntekijä, joka tietyn tuotannollisen kokemuksen ja työtottu- 
musten ohella omaa myös nykyaikaisen tieteen ja tekniikan 
perustiedot.

Ihmisillä, jotka osallistuvat tuotantoprosessiin, tulee nykyi
sin olla entistä enemmän välttämättömiä tieteellisiä ja teknillisiä 
tietoja, jotka vastaavat nykyaikaisen tuotantotekniikan ja tekno
logian vaatimuksia. Työtätekevien ihmisten, yhteiskunnan perus- 
tuotantovoiman, luonteessa ja tehtävissä tapahtuu suuri laadul
linen muutos.

Tieteen yhdistäminen elimellisesti tuotantoon ja sen sovelta
minen entistä laajemmassa mitassa tuotannon tekniikkaan ja 
teknologiaan muuttaa sen entistä suuremmassa määrässä välit
tömäksi tuotannolliseksi voimaksi. ..Tieteen hyväksikäytöstä”, 
sanotaan NKP:n ohjelmassa, „tulee tekijä, joka vaikuttaa ratkai
sevasti yhteiskunnan tuotantovoimien kasvun tehostamiseen.”

Tuotantoprosessissa esittävät entistä tärkeämpää osaa keino
tekoiset työn esineet, synteettiset aineet.

Kaikki tämä puhuu tuotantovoimien luonteen valtavasta 
muutoksesta, tuotannon esineellisten ja persoonallisten tekijöi
den historiallisesta kehityksestä.

; Tuotantovoimat muodostavat ainoastaan tuotantotavan yh
den puolen. Tuotantoprosessissa ihmiset ovat tietyssä suhteessa 
paitsi luontoon myös toisiinsa. Nämä ihmisten keskinäissuhteet
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tuotantoprosessissa, joita Marx nimitti tuotantosuhteiksi, muo
dostavat tuotantotavan toisen puolen.

..Tuotantovoimat ja tuotantosuhteet ykseytenä muodostavat 
tuotnntotavan.

..Tuotannossa”, kirjoitti Marx, „eivät ihmiset vaikuta yksin
omaan luontoon, vaan toisiinsakin. He tuottavat vain toimies
saan tietyllä tavalla yhdessä ja vaihtamalla toimintojaan keske
nään. Tuottaakseen he rupeavat tiettyihin yhteyksiin ja suh
teisiin toistensa kanssa, ja vain näiden yhteiskunnallisten 
yhteyksien ja suhteiden puitteissa he vaikuttavat luontoon, tuot
tavat.” 1

Ihmiset eivät tuota aineellisia hyödykkeitä yksinään, eristet
tyinä toisistaan. Yhteiskunnan ulkopuolella, ilman ihmisten väli
siä tuotannollisia yhteyksiä, ei voi olla tuotantoa. Muinaisina 
aikoina ihmiset elivät yhteisöinä ja työskentelivät yhdessä. Tuo
tantovälineiden yksityisomistuksen synty lopetti alkukantaisen 
yhteisön tuotannon, mutta teki samalla tuottajien väliset talou
delliset yhteydet paljon monipuolisemmiksi. Myöskin talonpojan 
ja käsityöläisen pientalous, joka ensi näkemältä vaikuttaa sul
keutuneelta ja eristyneeltä, liittyy tosiasiassa yhteiskunnalliseen 
tuotantoon. Talonpoikien ja käsityöläisten käyttämät työkalut 
eivät ole heidän tekemiään, vaan niiden ihmisten, jotka louhivat 
rautamalmia, muuttivat sen raudaksi ja teräkseksi, valmistivat 
mäatalouskalustoa ja käsityöläisten työkaluja. Tätä tuotanto
kalustoa talonpojat ja käsityöläiset saattoivat ostaa vain vaih
tamalla siihen oman työnsä tuotteita.

Tuotantosuhteiden käsite sanan laajassa mielessä ymmärret
tynä käsittää kaikki ihmisten välisten taloudellisten suhteiden 
muodot. Tällaisia suhteita on esimerkiksi yhteiskunnallinen 
työnjako tuotannon eri aloilla toimivien ihmisten kesken, mm. 
raaka-aine- ja jalostusteollisuuden välillä. Taloudellisten ja 
tuotantosuhteiden tietyn alueen muodostaa myös kaupungin ja 
maaseudun välinen työnjako, sekä näiden keskinäisten taloudel
listen yhteyksien muodot. Vaihdon, oston ja myynnin suhteet 
ovat myös tuotantosuhteita. Tulon jakotavat muodostavat niin 
ikään tuotantosuhteiden erään puolen.

' K. M arx ja  F. Engels, V alitu t teokset, I o sa, s. 59.
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Tuotantosuhteet sanan laajassa mielessä käsittävät siis 
aineellisten hyödykkeiden tuotannon, vaihdon ja jaon suhteet. 
Ahtaammassa mielessä Marx käyttää tätä käsitettä silloin, kun 
hän erottaa ne suhteet, jotka liittyvät välittömästi tuotantopro
sessiin, ja osoittaa, että vaihdon ja jaon suhteet muodostavat 
niiden kääntöpuolen.

Materiaalien ja esineiden liikunnan takaa kapitalistisessa 
tavarantuottajien yhteiskunnassa tulee nähdä myös ihmisten 
väliset suhteet ja yhteydet. Tuotantosuhteiden olemusta selvitet
täessä on näytettävä erilaisten sosiaalisten ryhmien asema tuo
tannossa ja niiden keskinäissuhteet.

Tuotantosuhteissa kokonaisuudessaan ovat perustavana ja 
kaikkia muita suhteita määräävänä ihmisten suhde tuotantoväli
neisiin, tuottajien ja tuotantovälineiden toisiinsa liittymisen 
muodot ja siis; omistusmuodot. Jokaisen tuotantosuhteiden tyy
pin olemusta luonnehtii ennen kaikkea tuotantovälineiden omis
tusmuoto, ts. se, kenen hallussa tuotantovälineet (maa ja sen 
rikkaudet, metsät, raaka-aineet, tuotantokalusto jne.) ovat.

On olemassa kaksi omistuksen perusmuotoa: yksityinen ja 
yhteiskunnallinen. Tuotantosuhteiden kaksi perusmuotoa eroavat 
toisistaan, riippuen omistusmuodoista, siitä kenen hallussa ovat 
tuotantovälineet, koko yhteiskunnanko vai yksityisten henkilöi
den, ryhmien ja luokkien hallussa. Jos tuotantovälineet ovat 
yhteiskunnan yhden osan hallussa, mutta toisella osalla yhteis
kuntaa niitä ei ole, ovat suhteet ihmisten välillä herruuden ja 
alistuksen, riiston ja sorron suhteita. Jos tuotantovälineet ovat 
yhteiskunnan omistuksessa, niin suhteet ihmisten välillä raken
tuvat yhteistyön ja keskinäisavun perustalle. Miksi näin 
tapahtuu?

Kun tuotantovälineet ovat yksityisomistuksessa, ei kaikkien 
ihmisten suhde niihin voi olla samanlainen. Syntyy eriarvoisuus: 
toiset ihmiset omistavat enemmän, toiset vähemmän tuotanto
välineitä, ja monet eivät omista niitä lainkaan. Mutta koska 
tuotantoa ei voi olla ilman tuotantovälineitä, niin ihmiset, jotka 
eivät lainkaan omista niitä tai eivät omista perustuotantoväli- 
neitä, joutuvat riippuvuuteen perustuotantovälineiden omista
jista. Esimerkiksi työläisten, jotka kapitalismin vallitessa ovat 
kokonaan vailla tuotantovälineitä, on pakko tehdä työtä kapita
listien hyväksi, ja talonpojat, jotka omistavat vähän maata.
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tekevät työtä tilanherrojen ja suurtilallisten hyväksi. Kun tuo ' 
tantovälineet ovat yhteiskunnan omaisuutta, ovat työntekijät 
välittömästi yhteydessä tuotantovälineisiin; kaikki ihmiset pää
sevät työhön ja saavat tietyn osuuden yhteiskunnallisesta tuot
teesta.

Jokaisen tuotantotavan tärkein piirre on se, missä muodossa 
tuotantovälineet jakautuvat tuotantoon osallistuvien ihmisten 
kesken ja siis. myös tapa, millä työntekijät yhtyvät tuotantoväli
neisiin. ..Olivatpa tuotannon yhteiskunnalliset muodot mitkä 
tahansa”, toteaa Marx, »työläiset ja tuotantovälineet ovat 
aina sen tekijät. Mutta ollessaan toisistaan erotettuina kum
matkin ovat sitä vain mahdollisuuksiltaan. Jotta ylipäänsä 
mitään voitaisiin tuottaa, niiden täytyy liittyä yhteen. Se 
erikoinen tapa, jolla tämä yhteenliittyminen toteutuu, erottaa 
toisistaan yhteiskuntarakenteen eri taloudelliset kehitys
kaudet.” 1

Jos tuotantovälineet ja työntekijät ovat yhtyneet toisiinsa 
siten, että kummatkin ovat orjanomistaja-isännän täydellistä 
omaisuutta, on kysymyksessä orjanomistuksellinen tuotantotapa. 
Jos tuotantovälineiden ja työntekijöiden yhtyminen tapahtuu 
siten, että tuotantovälineiden omistaja ostaa palkkatyövoimaa, 
ollaan kapitalistisessa tuotantotavassa. Kommunismin vallitessa 
tuottajat ovat välittömästi yhtyneinä koko kansan omistamiin 
tuotantovälineisiin, kaikilla ihmisillä on yhtäläinen asema 
yhteiskunnassa, samanlainen suhde tuotantovälineisiin.

Ihmisten suhde tuotantovälineisiin määrää kaikki muut suh
teet yhteiskunnassa: ihmisten ja erilaisten sosiaalisten ryhmien 
aseman, paikan tuotannossa, keskinäissuhteen, niiden toiminnan 
vaihdon muodot sekä tuotteiden jakotavat. Esimerkiksi kapita
listit, jotka omistavat tuotantovälineet, määräävät kaikista hei
dän yrityksissään valmistetuista tuotteista, mutta työläiset, jotka 
ovat ne luoneet, saavat ainoastaan oman työvoimansa arvon 
(eikä tavallisesti sitäkään täydellisenä) työpalkan muodossa. 
Sosialismin vallitessa, jolloin tuotantovälineet on saatettu 
yhteiskunnan omistukseen, ei ole ihmisen harjoittamaa toisen 
ihmisen riistoa, ja jako tapahtuu työn mukaan. Kommunistisessa 
yhteiskunnassa, jossa vallitsee yhtenäinen koko kansan omistus,

1 K. Marx, Pääoma, II osa, s. 34.
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saatetaan voimaan tasa-arvoiset työn ja jaon ehdot, ja kaikki 
ihmiset tulevat saamaan tarpeidensa mukaan.

Idealistiset sosiologit väittävät, että taloudelliset suhteet 
perustuvat vapaaehtoiseen sopimukseen: ihmiset ovat sopineet 
keskenään maan muuttamisesta yksityisomaisuudeksi, ja näin 
ilmaantuivat maanomistajat; tilanherra on sopinut talonpoikien 
kanssa siitä, että hän antaa näille palasen maata, ja talonpojat 
tekevät vastavuoroisesti työtä tilanherran taloudessa tai maksa
vat hänelle veroa, ts. muuttuvat maaorjiksi; kapitalisti on sopi
nut työläisten kanssa siitä, että nämä tekevät tietystä maksusta 
työtä hänen tehtaassaan, siten syntyivät kapitalistiset yritykset.

Mutta herää kysymys, miksi ihmisten välille muodostuvat 
juuri tällaiset eivätkä muunlaiset suhteet? Johtuuko se ihmisten 
toivomuksesta?

^Tuotantosuhteet eivät voi muodostua mielivaltaisesti, sillä 
ne ovat objektiivisia, aineellisia suhteita, jotka eivät ole riippu
vaisia ihmisten tahdosta. Ihmiset eivät ole vapaita tuotanto
voimiansa valinnassa, ja tuotantosuhteet ovat riippuvaisia tuo
tantovoimien kehitystasosta. Nykyaikaisin tuotantovälinein ei 
kapitalistinen tuotannonharjoittaja voi palata maaorjuuden 
talousjärjestelmään. Aivan samoin feodaali ei voinut oman har
kintansa mukaan turvautua kapitalistiseen talousjärjestelmään, 
sillä keskiaikaisin työkaluin ei suurtalouden harjoittaminen 
palkkatyövoiman avulla ollut ajateltavissa. Maaorja ei olisi 
voinut tehdä työtä koneilla, jotka vaativat käyttäjältään kor
keampaa kulttuuritasoa ja enemmän kiinnostusta työhön. Vasta 
silloin, kun maaorjatyö oli tuotantovoimien kehityttyä häviä
mässä, alkoivat tilanherrojen latifundiot vaihtua kapitalistisiin 
talouksiin.

Elämän välttämättömyys, pakottaa ihmiset tuottamaan toi
meentulonsa välineitä, mutta koska he suorittavat tuotantoa aina 
tietyissä, tahdostaan ja toivomuksistaan riippumattomissa 
objektiivisissa olosuhteissa, eivät tuotantoprosessissa ihmisten 
välille muodostuvat suhteetkaan rakennu heidän harkintansa 
mukaan. Eikä siinä kaikki. Joutuessaan näihin suhteisiin ihmiset 
voivat jopa olla tajuamatta, että he ovat keskenään yhteiskunnal
lisissa tuotantosuhteissa. Tätä. esimerkiksi ei tavallisesti tajun
nut talonpoika, joka vei viljaansa markkinoille, joutuen riippu
vaisuuteen markkinaelämän ailahteluista.
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■ Jokainen sukupolvi kohtaa tietyn tuotantotavan ja on sen 
kehitysläkien alainen, kunnes tämä tuotantotapa joutuu muutok
sen alaiseksi. Tuotantotavan muuttuminen ei tapahdu mielival
taisesti, vaan lainmukaisesti, riippuen tuotantovoimien kehitys
asteesta ja kehityksen tarpeista.

5. Tuotantotavan määräävä osuus yhteiskuntaelämän 
muotojen muuttumisessa

Tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden kehityksen tutkiminen 
antaa avaimen yhteiskunnan rakenteen selvittämiseen sekä 
yhden yhteiskunta- ja talousmuodostuman toiseksi vaihtumisen 
syiden ymmärtämiseen.

Jokainen yhteiskunta- ja talousmuodostuma on tietty aste 
ihmiskunnan etenevässä kehityksessä. Ihmiskunnan historia on 
yhteiskunta- ja talousmuodostumien vaihtumisen ja kehityksen 
historiaa: alkukantaisen yhteisömuodostuman sijalle tuli orjan
omistusjärjestelmä, joka vaihtui feodalismiin; feodalistisen jä r
jestelmän oli väistyttävä kapitalistisen tieltä, ja kapitalistinen 
järjestelmä on nykyisin monissa maissa korvattu sosialistisella 
järjestelmällä, joka on kommunistisen yhteiskuntamuodostuman 
ensimmäinen vaihe.

Yhteiskunta- ja talousmuodostumien toisiaan seuraava vaih
tuminen perustuu tuotantotapojen vaihtumiseen. Silloin kun van
han tuotantotavan tilalle tulee uusi, tuo tämä mukanaan koko 
yhteiskuntajärjestelmän muuttumisen alhaalta ylös asti. Jokai
sen yhteiskuntamuodostuman olemassaolo on historiallisesti 
oikeutettu niin kauan kuin se edistää yhteiskunnan etenevää 
kehitystä. Mutta kun olemassaoleva yhteiskuntajärjestelmä, 
ennen kaikkea yli-ikäiseksi käynyt tuotantotapa, muuttuu tuo
tantovoimien kehityksen jarruksi, käy kyseessä olevan yhteis
kunnan tuho väistämättömäksi.

Myös jokaisen yhteiskunta- ja talousmuodostuman sisäinen 
rakenne on riippuvainen tuotantotavasta. Historia osoittaa, että 
yhteiskuntaelämän rakenne, yhteiskunnan luokkakokoonpano, 
poliittiset, oikeudelliset, eettiset ym. katsomukset ja niitä vastaa
vat laitokset ovat viime kädessä tuotantotavan määräämiä. Eri
laisten yhteiskunta- ja talousmuodostumien vertailu osoittaa,
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että yhteiskunnan jakautuminen luokkiin, toisen ihmisen toiseen 
kohdistama riisto, poliittinen sorto ja joukkojen oikeudettomuus 
liittyvät historiallisesti määräytyviin tuotantotapoihin, jotka 
perustuvat tuotantovälineiden yksityisomistukseen. Alkukantai
sessa yhteisöjärjestelmässä, jossa tuotantovälineet olivat yhtei
sön omistuksessa, ei ollut luokkia eikä ihmisen harjoittamaa 
toisen ihmisen riistoa. Yksityisen tuotannon ja tuotantovälinei
den yksityisomistuksen ilmaannuttua yhteiskunta jakautui luok
kiin, ja ihmisten välille muodostuivat riisto-, herruus- ja alistus
suhteet. Nämä suhteet ovat luonteenomaisia orjanomistus- 
järjestelmälle, feodalismille ja kapitalismille. ..Orjuus on 
ensimmäinen, antiikin maailmalle ominainen riiston muoto; sitä 
seuraa keskiajalla maaorjuus, uudella ajalla palkkatyö”, toteaa 
Engels. „Nämä ovat orjuuden kolme suurta muotoa, luonteen
omaisia sivistyskauden kolmelle suurelle ajanjaksolle...” 1

Vasta tuotantovälineiden yksityisomistukseen perustuvien 
tuotantotapojen hävittyä ja sosialistisen tuotantotavan synnyt
tyä ja vakiinnuttua koko yhteiskuntaelämän rakenne muuttuu 
perinpohjin. Riistäjäluokat häviävät, ihmisten toisiinsa kohdis
tama riisto loppuu ja uudet poliittiset ja oikeudelliset katsomuk
set ja laitokset, jotka ilmaisevat työtätekevien etuja, vakiintuvat.

Yhdessä tuotantotapojen muuttumisen kanssa ovat tapahtu
neet myöskin suku-, heimo- ja perhesuhteiden muutokset.

Alkukantaisessa yhteisöjärjestelmässä ei ollut yksiavioista 
perhettä. Taloudellisen perussolun muodosti silloin sukuyhteisö. 
Alkukantaisen yhteisön varhaisilla kehitysasteilla vallitsi ryhmä- 
avio, mutta sittemmin ilmaantui parittaisperhe. Sukuyhteisössä 
oli naisilla alussa etusija, mikä johtui heidän paikastaan tuo
tannossa. Kasvisruoan kerääjinä ja kotitalouden hoitajina työs
kentelevät naiset laskivat perustan alkukantaiselle maanviljelyk
selle, jolla oli ratkaiseva merkitys toimeentulovälineiden han
kinnalle. Miesten asiana ollut metsästys ei voinut olla luotettava 
toimeentulolähde. Tämän johdosta saivat naiset korkeamman 
aseman kuin miehet. Siirryttäessä metsästyksestä karjanhoitoon 
ja sitten kuokkaviljelystä auraviljelyyn miehet saavuttivat hal
litsevan aseman yhteiskuntaelämässä. Matriarkaatin tilalle tuli 
patriarkaatti. Kun aikaisemmin lasten syntyperän määrittely

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 289.
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ja omaisuuden periytyminen tapahtui naispuolista linjaa, äidin 
mukaan, niin nyt se tapahtui miespuolista linjaa, isän mukaan. 
Niin syntyi yksiavioinen perhe miehen ollessa oman yksityisen 
taloutensa johdossa. Yksityisomistus liittyy erottamattomasti 
tällaisen, yhteiskunnan taloudelliseksi soluksi muodostuneen 
erillisen ja yksiavioisen perheen syntyyn.

Koko riistoyhteiskunnan historian kuluessa naiset ovat olleet 
poljetussa, oikeudettomassa asemassa; Yksityisomistusjärjes
telmä orjuutti naisen, hänestä tuli miehen omaisuutta. Vasta 
suurteollisuuden kehittyessä ja naisten tultua mukaanvedetyiksi 
tuotantoon avautui tie heidän vapautumiseensa. Naistyöläisistä 
tuli aktiivinen voima taistelussa riistäjiä vastaan. Suurteollisuus 
,.synnyttää kuitenkin ... uudet taloudelliset perusteet korkeam
malle perhemuodolle ja sukupuolien välisille suhteille antamalla 
yhteiskunnallisesti järjestetyissä tuotantoprosesseissa kodin pii
rin ulkopuolella naisille, nuorille henkilöille ja lapsille ratkaise
van merkityksen” ', kirjoitti Marx.

Mutta vasta tuotantovälineiden yksityisomistuksen hävittämi
sen mukana luodaan edellytykset naisten täydelle tasa-arvoisuu- 
delle miesten kanssa. Sosialismin vallitessa naisella on miehen 
kanssa yhdenvertainen paikka tuotannossa sekä yhteiskunnalli
sessa, valtiollisessa ja kulttuurielämässä. Samalla kehittyvät 
edellytykset miehen ja naisen täydelliselle tasa-arvoisuudelle 
perheessä. Kun tuotantovälineiden yksityisomistus runteli perhe
suhteet, niin sosialistinen omistus on terveiden perhesuhteiden 
lujittamisen perusta. Kommunismin vallitessa perhesuhteet puh
distuvat lopullisesti aineellisista etulaskelmista, rakentuvat 
kokonaan keskinäisen rakkauden ja ystävyyden pohjalle, saavut
taen suuren puhtauden ja kestävyyden.

Kaikkien yhteiskuntaelämän muotojen riippuvaisuus tuo
tantotavasta voidaan havaita myös tarkasteltaessa sellaisten 
etnisten ja historiallisten ihmisyhteisömuotojen kuin heimon, 
kansallisuuden ja kansakunnan syntyä ja kehitystä.

Alkukantaisessa yhteisössä ei ollut ihmisten jakoa kansa
kuntiin, vaan väestö jakautui suvuittain ja taloudellinen elämä 
pysytteli suvun rajoissa. Tuotannon kehittyessä taloudelliset suh
teet laajenivat käsittämään heimoja ja heimoliittoja. Mutta

1 K. Marx, Pääoma, I osa, s. 456.

429



heimoliitot eivät olleet kestäviä yhteisöjä. Yhteys heimojen 
välillä milloin lujittui, milloin jälleen heikkeni, kunnes tuotanto
voimien kehitys ja taloudellisten yhteyksien lujittuminen liittivät 
ihmiset suuremmiksi ja pysyvämmiksi yhteenliittymiksi.

Alkukantaisten yhteisösuhteiden hajoamisen ja yhteiskunnan 
luokkajakautumisen tuloksena syntynyt valtio merkitsi ihmisten 
jakoa alueellisella pohjalla eikä sukuryhmien mukaan. Väestön 
jako alueellisella pohjalla ja suvun tärkeimpien tehtävien siirty
minen valtiolle tekivät lopun vanhasta heimoelämästä. Mutta 
rikkoessaan heimoyhteisöt eivät vasta muodostuneet valtiot vielä 
luoneet kansallista yhteisöä. Orja- ja feodaaliyhteiskunnassa 
väestö jakautui kansallisuuksiin. Ja vaikka jo keskiajalla eri 
kansallisuuksilla oli kansakunnan muodostumiselle sellaiset 
edellytykset kuin kielen ja alueen yhteisyys sekä aineksia kult- 
tuuriyhteisyyteen, niin ilman taloudellisen elämän yhteisyyttä, 
ilman kestäviä taloudellisia yhteyksiä maan seutujen ja alueiden 
välillä oli mahdotonta liittää ihmisiä yhtenäiseksi kansakun
naksi.

Kapitalistisen tuotantotavan kehitys hävitti feodaalisen pirs
toutuneisuuden ja sulkeutuneisuuden, laajensi taloudellisia 
yhteyksiä ja johti kansallisvaltioiden muodostumiseen sekä eris
tyneiden feodaalisten ruhtinaskuntien häviämiseen.

Leninismi osoitti kestämättömiksi ne marxilaisuuden vas
tustajien väitteet, että kansalliset yhteydet ovat sukuyhteyksien 
jatkoa. Erillisten seutujen sulautuminen yhdeksi kokonaisuudeksi 
ja ihmisten yhteenliittyminen kansakunnaksi ei aiheudu sukusuh
teiden kehityksestä, vaan alueiden välisen vaihdon lisääntymi
sestä, tavaran kiertokulun kasvusta ja läheisten taloudellisten 
yhteyksien rakentumisesta kyseessä olevan maa-alueen väestön 
keskuudessa.

Taloudellinen kehitys on siis ollut se perusta, jolle on synty
nyt sellainen historiallisesti pysyvä ihmisten yhteisyys kuin 
kansakunta. Kansakunnat syntyvät tuotantovoimien kasvun ja 
samalla alueella asuvien, samaa kieltä puhuvien ihmisten välis
ten taloudellisten yhteyksien lujittumisen perustalla.

Idealistinen sosiologia irrottaa kansallisuuskysymyksen 
taloudellisesta perustasta ja tarkastelee kansakuntaa erillään 
talous- ja yhteiskuntaelämän ehdoista, lähtien ainoastaan ihmis
ten psykologiasta tai kielellisestä yhteydestä. Todellisuudessa
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käy kuitenkin päinvastoin: kansallinen luonne ja eri ihmisryh
mille ominaiset psyykkiset piirteet ovat tulosta heidän taloudelli
sen elämänsä ehdoista. -

Kansakunta ei ole heimo- eikä rotuyhteisö, vaan historialli
sesti muodostunut ihmisten yhteisyys, joka syntyy kielen, asuma- 
alueen, talouselämän yhteisyyden ja eräiden kansallisen kulttuu
rin erikoisuuksissa ilmenevien kansallisen psykologian yhteisten 
piirteiden perusteella.

Kapitalismin kehitys johti porvarillisten kansakuntien ja por
varillisten kansallisvaltioiden muodostumiseen. Mutta kapita
lismi toi tullessaan myös kansakuntien eriarvoisuuden ja sorron.. 
Kapitalistista maailmantalouden järjestelmää ei luotu lcansakun-. 
tien vapaaehtoisen sopimuksen tietä keskinäisen edun pohjalla,, 
vaan monien kansojen taloudellisen orjuutuksen ja väkivaltaisen 
alistamisen, valloituksen ja anastamisen tietä, siirtomaavalloi
tuksilla ja alistamalla Aasian, Afrikan ja Latinalaisen Amerikan 
kansat kapitalististen suurvaltojen pienen ryhmän harjoittamaan 
siirtomaaorjuutukseen.

Vasta sosialismi hävittää kansallisuussorron ja pystyttää' 
kansakuntien täyden tasa-arvoisuuden. Tuotantovälineiden yksi
tyisomistuksen ja riistäjäluokkien hävittäminen sekä sosia
listisen kansantalouden järjestäminen ovat kansojen veljellisen 
yhteistyön perusta. Sosialististen tuotantosuhteiden pohjalla 
ilmaantuvat sosialistiset kansakunnat, kansojen ystävyys lujit
tuu, koittaa kansallisen valtion ja kansallisen kulttuurin kukois
tus. Eri kansallisuuksiin kuuluville ihmisille muotoutuu yhteiset 
henkiset piirteet.

Kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan rakentami
nen johtaa neuvostokansat liittymään entistä kiinteämmin 
yhteen. Aineellisten ja henkisten rikkauksien vaihto kansakun
tien välillä käy yhä voimaperäisemmäksi. Kommunismissa 
tapahtuu kansakuntien kaikinpuolinen lähentyminen taloudellis
ten, poliittisten ja henkisten etujen ja harrastusten yhteisyyden 
pohjalla. Yhteisen taloudellisen perustan luominen ja lujittami
nen sekä kommunististen yhteiskunnallisten suhteiden kehitys 
johtaa aikaa myöten kansallisten eroavuuksien hälvenemiseen. 
Mutta se on pitkäaikainen ja dialektinen prosessi, se tapahtuu 
vapaiden sosialististen kansakuntien kaikinpuolisen kukoistuk-, 
sen perustalla.
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Yhteiskuntapoliittisessa järjestelmässä ja ihmisten henki
sessä elämässä tapahtuvien muutosten ehtona ovat siis muutok
set tuotantotavassa. Yhteiskunnallisen järjestelmän, yhteiskun
nallisten aatteiden, poliittisten ja oikeudellisten laitosten ja 
perheen muotojen muuttuminen tuotantotapojen kehityksen seu
rauksena on yhteiskunnan kehityslaki.

Kansojen historia, ihmiskunnan historia on ennen kaikkea 
aineellisen tuotannon, aineellisten tuotantovoimien kehityksen 
historiaa. Siksi tuotannon kehityslakien, tuotantovoimien ja tuo
tantosuhteiden kehityslakien tutkiminen on avain ihmisyhteis
kunnan historiallisen kehitysprosessin tieteelliseen tiedostami
seen.



XI I  l uk u
TUOTANTOVOIMIEN JA TUOTANTOSUHTEIDEN 

DIALEKTIIKKA

1. Tuotantosuhteiden riippuvaisuus tuotantovoimien 
luonteesta

Olemme todenneet, että aineellisten hyödykkeiden tuotannon 
kehityksen aste, tuotantotapa, määrää yhteiskunnan rakenteen. 
Tuotantotavan muuttuminen johtaa muutoksiin yhteiskuntara
kenteessa, perusteellisiin sosiaalisiin uudistuksiin. Tämän yhtey
dessä muodostuu erittäin tärkeäksi kysymys, mikä määrää tuo
tantotavan muutoksen?

Paitsi että yhteiskuntatieteen on vastattava kysymykseen, 
mikä säätää yhteiskunnan piirteet, sen luonteen kunakin histo
riallisena ajankohtana, sen on myös annettava selitys siihen, 
mikä loppujen lopuksi määrää yhteiskunnan dynamiikan, sen 
kehityksen.

Kuten jo todettiin, on tuotantotapa tuotantovoimien ja tuo
ta ntosuhteidert ykseys. Kumpi näistä tuotannon kahdesta puo
lesta on johtava, määräävä ja millainen on niiden vaikutus 
toisiinsa?

Tuotantotapojen kehityksen johtavana ja määräävänä puo
lena ovat tuotantovoimat. Ne ovat yhteiskunnan aineellisen 
elämän kaikkein liikkuvin, kaikkein »levottomin”, keskeytymättä 
kehittyvä aines. Tämä perustuu itse aineellisen tuotantoprosessin 
olemukseen, siihen, että se tapahtuu keskeytymättä, sillä ihmiset 
eivät voi tullai toimeen ilman aineellisia hyödykkeitä. Tuotanto
voimat ovat tuotannon aktiivisin, vallankumouksellisin aines. 
Niiden kehityksestä riippuukin tuotantosuhteiden muuttuminen.

Tuotantovoimien kehitys muodostaa tuotantoprosessin sisäl
lön ja tuotantosuhteet sen yhteiskunnallisen muodon. Dialektisen 
materialismin .ajatus sisällön ja muodon kehityksen lainmukai
suudesta auttaa meitä ymmärtämään tuotantovoimien ja
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tuotantosuhteiden kehityksen dialektiikkaa. Tuotantovoimat, 
jotka muodostavat tuotantoprosessin sisällön, määräävät tuo
tantosuhteiden luonteen, sen taloudellisen muodon, jossa tuo
tantoprosessi tapahtuu.

Yhteiskunnallisen tuotannon kehitysprosessissa muutos 
tapahtuu ensiksi tuotantovoimissa, ennen kaikkea tuotantokalus
tossa ja vasta sen jälkeen ihmisten tuotantosuhteissa.

Työnvälineet eivät Marxin mukaan ole ainoastaan ihmistyö- 
voiman kehityksen mitta, vaan myös niiden yhteiskunnallisten 
suhteiden osoitin, joiden vallitessa työ suoritetaan. „Yhtä tärkeä 
kuin luun jäännösten rakenne on hävinneitten eläinsukujen eli
mistön selville saamiseksi, ovat työnvälineiden jäännökset hä
vinneitten yhteiskunta- ja talousmuodostumien tutkimiselle.” 1

Historia osoittaa, että mullistukset tuotannon tekniikassa 
ennemmin tai myöhemmin johtavat perinpohjaisiin muutoksiin 
yhteiskuntaelämässä. Niinpä siirtyminen kivisistä työkaluista 
metallisiin johti viimein alkukantaisen yhteisön hajoamiseen ja 
luokkayhteiskunnan syntyyn. Alkukantaisessa yhteisössä tuo
tantovoimat olivat siinä määrin kehittymättömät, että kaikki, 
mitä tuotettiin, kulutettiin. Ei ollut vielä minkäänlaista tuotteiden 
ylijäämää, jonka jotkut ihmiset olisivat voineet ottaa yksityiseen 
omistukseensa.

Työkalujen valmistus metallista, erityisesti raudasta, johti 
työn tuottavuuden huomattavaan kohoamiseen. Rautakirveen ja 
-lapion sekä juhtien vetämän rautavannaksisen auran käyttöön
otto avasi laajoja mahdollisuuksia maanviljelyn kehitykselle. 
Metallisten työkalujen ilmaantuminen edisti myös käsityötuotan- 
toa ja rakennustoimintaa.

Tuotantovoimien kehittyessä ihminen alkoi tuottaa enemmän 
kuin oli tarpeellista hänen välitöntä kulutustaan varten. 
Ilmaantui ylijäämää, lisätuotetta ja sen mukana tuli mahdolli
seksi anastaa vieraan työn tuotteita. Silloin juuri syntyi yksityis
omistus ja sen mukana omistuksellinen eriarvoisuus. Asia oli 
siinä, että tuotantovoimien kehittyessä työnjako alkoi yhä enem
män vaikuttaa tuotantoprosessiin, mikä kaivoi pois pohjan 
yhteisötuotannolta ja valmistettujen tuotteiden yhteisöomistuk- 
selta. Työnjaon mukana ilmaantui tuotteiden vaihto, ensin yhtei

1 K. Marx, Pääoma, I osa, s. 191.
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söjen, sitten erillisten tuottajien välillä. Yksityisen tuotannon 
ilmaantuminen merkitsi tuotantovälineiden yksityisomistuksen 
syntyä. Yksityisomistuksen pohjalla syntyi myös ihmisen har
joittama toisen ihmisen riisto.

Niin kauan kuin ihminen kykeni tuottamaan ainoastaan sen 
verran, mitä tarvitsi ravintoonsa, ei lisätuotetta ollut eikä 
myöskään riisto ollut mahdollista. Sotavangit joko surmattiin tai 
otettiin yhteisön tasavertaisiksi jäseniksi. Kysymys sotavan
geista sai aivan toisen yhteiskunnallisen merkityksen, kun työn 
tuottavuus kasvoi ja lisätuotetta ilmaantui. Näissä oloissa tuli 
edulliseksi muuttaa vangit orjiksi. Köyhtyneet yhteisön jäsenet 
alkoivat joutua velkavankeuteen ja orjuuteen. Syntyi ihmisen 
harjoittama toisen ihmisen riisto, yhteiskunnan rakenne muuttui. 
Tällaiset olivat seuraukset työkalujen muuttumisesta ja työn 
tuottavuuden kohoamisesta.

Millainen vaikutus työkalujen muuttumisella on tuotantosuh
teisiin, on nähtävissä seuraavassa esimerkissä. Siirtyminen käsi
työstä koneelliseen tuotantoon johti kapitalistisen talousjärjes
telmän voittoon feodalismista. Jo feodalismin vallitessa alkoi 
ilmaantua verrattain suuria työpajoja, joita kauppiaat, koron
kiskurit ja rikastuneet mestarit perustivat. Kestämättä kilpailua 
suurten työpajojen kanssa käsityöläiset joutuivat taloudelliseen 
häviöön ja muuttuivat palkkatyöläisiksi. Yhteiskunnallisen työn
jaon ja tavarantuotannon kasvaessa tapahtui talonpoikaiston 
luokkajakautuminen, sen hajoaminen maalaisporvaristoon ja 
maalaisproletariaattiin. Mutta feodaalisen tuotantotavan täy
dellinen muuttuminen kapitalistiseksi tuotantotavaksi tapahtui 
vasta koneiden ilmaannuttua ja uuden teknillisen työnjaon tultua 
voimaan tehtaan sisällä sekä palkkatyön joukkomittaisen käytön 
yhteydessä.

Mekaanisen kutomakoneen, kehruukoneen ja höyrykoneen 
keksiminen ja niiden mukana uudentyyppisen työläisen ilmesty
minen aiheuttivat kokonaisen teollisen vallankumouksen. Nojau
tuen uusiin tuotantovoimiin porvaristo teki lopun feodaalisesta 
talousjärjestelmästä. Koneiden käyttöönotto antoi kapitalistille 
suunnattomia etuisuuksia pientuotantoon verraten. Tämän joh
dosta voimistui pientuotannon häviöön joutuminen, tuottajien 
erottaminen tuotantovälineistä ja palkkatyöläisten armeijan 
muodostuminen. Konetekniikalla varustetun kapitalistisen suur
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tuotannon rinnalla ei voinut pitää puoliaan talonpoikien ja käsi
työläisten pientuotanto eikä maaorjien työlle perustuva rutinoi
tunut kartanotalous.

Porvarilliset sosiologit yrittävät kumota marxilaisen väittämän, että tuo
tantosuhteet ovat riippuvia tuotantovoimien kehityksestä, viittaamalla siihen, 
että siirtymiseen kapitalismista sosialismiin ei liity minkäänlaista mullistusta 
tuotantovälineiden kehityksessä. Mutta tämä perustelu on kestämätön. Jokai
nen uusi tuotantotapa lähtee niistä tuotantovoimista, jotka ovat kasvaneet 
vanhan yhteiskunnan sisällä ja jotka eivät enää mahdu tuotannon kehitystä 
kahlehtivien vanhentuneiden tuotantosuhteiden puitteisiin. Kapitalistiset tuo
tantosuhteet nojasivat aluksi käsityömäisiin työkaluihin, joiden pohjalla muo
dostettiin suuria työpajoja ja manufaktuureja. Kapitalististen tuotantosuhteiden 
synty edelsi teollista mullistusta, joka oli alkuna tekniikan valtavalle kehityk
selle. Mutta tekniikan kehityksen johdosta tapahtui feodaalisten tuotantosuhtei
den hajoaminen ja  syrjäyttäminen sekä porvarillisten tuotantosuhteiden pystyt
täminen ja leviäminen. Feodalismin uumenissa kasvaneiden ja kapitalististen 
tuotantosuhteiden synnylle perustan muodostaneiden tuotantovoimien taso oli 
sellainen, että feodaaliset tuotantosuhteet alkoivat olla niille liian ahtaat. 
Tämän osoittivat kaikki feodalisminvastaiset vallankumoukset ja kapitalististen 
suhteiden voitto kaikkialla, yhdessä Euroopan maassa toisensa jälkeen. Sittem
min tämä prosessi ulottui myös Aasian maihin.

Sosialistinen tuotantotapa lähti aluksi niistä tuotantovoimista, jotka kapi
talismi oli luonut. Kehittäen tekniikan uusimpia saavutuksia ja toteuttaen koko 
kansantalouden sähköistämistä sosialistinen yhteiskunta on luomassa uutta 
korkeatasoisempaa aineellista ja teknillistä perustaa, joka on välttämätön siir
tymiselle kommunismiin. Tämä laadullisesti uus! aineellinen ja teknillinen 
perusta pohjautuu tieteen ja tekniikan korkeimpien saavutusten hyväksikäyt
töön, tuotannon täysmekanisointiin ja  automatisointiin sekä kemian ja  atomi
energian laajaan käyttöön.

Tuotantovoimien kehitystä seuraa siis tuotantosuhteiden 
muuttuminen.

Tuotanto voi esteettömästi kehittyä ainoastaan sillä ehdolla, 
että ihmisten väliset tuotantosuhteet vastaavat tuotantovoimien 
luonnetta. Mutta tätä vastaavaisuutta ei niiden välillä ole aina 
olemassa.

Tuotantovoimat ja tuotantosuhteet kehittyvät epätasaisesti 
eivätkä muutu samanaikaisesti. Tuotantovoimat kasvavat ja 
muuttuvat herkeämättä, mutta tuotantosuhteet, omistusmuodot 
eivät muutu joka päivä. Tuotantosuhteilla, muotona, on taipumus 
jäädä ja ne jäävätkin jälkeen sisällöstään, tuotantovoimien kehi
tyksestä. Tämän seurauksena tuotantosuhteiden ja tuotantovoi
mien luonteen keskinäinen vastaavaisuus rikkoutuu ja syntyy
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ristiriita: tuotantosuhteista tulee jarru, ne joutuvat ristiriitaan ja 
luokkayhteiskunnassa suoranaiseen yhteentörmäykseen tuotanto
voimien kehityksen kanssa. Mutta tällä tavoin syntyneen epäsuh
teen tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välillä täytyy ennem
min tai myöhemmin tulla poistetuksi. Sitä vaatii yhteiskunnan 
kehityksen ehdoton välttämättömyys. Jotta voitaisiin säilyttää 
hankitut tuotantovoimat, sivilisaation perusta, on uudistettava 
aikansa eläneet tuotantosuhteet ja luotava uudet, ts. saatettava 
tuotantosuhteet vastaamaan tuotantovoimien kehityksen luon
netta, tasoa ja tarpeita.

Tuotantosuhteiden ja tuotantovoimien luonteen vastaavaisuu- 
den laki ilmaisee tuotannon molempien puolien välttämätöntä 
yhteyttä ja keskinäistä riippuvaisuutta, tuotantosuhteiden, tuo
tannon yhteiskunnallisen muodon, riippuvaisuutta tuotanto
voimista. Se on yhteiskunnallisen tuotannon kehityksen objek
tiivinen taloudellinen laki.

Tuotannon yhteiskunnalliset muodot (ihmisten tuotantosuh
teet) ovat historiallisesti ohimeneviä, ne vaihtuvat taloudellisen 
kehityksen mukana. ..Saavutettuaan tietyn kypsyysasteen kukin 
historiallinen muoto joutuu hylätyksi ja jättää paikkansa kor
keammalle muodolle” l, sanoo Marx. Tuotantotapa siis kehittyy 
ja muuttuu syntyneiden ristiriitojen voittamisen kautta.

Kaikissa sosialismia edeltäneissä yhteiskuntamuodostumissa 
ovat tuotantovoimat ja tuotantosuhteet joutuneet aikanaan sovit
tamattomaan ristiriitaan, jonka lopuksi on ratkaissut yhteiskun
nallinen vallankumous poistamalla aikansa eläneet tuotantosuh
teet, jotka ovat muodostuneet yhteiskunnallisen kehityksen jar
ruksi. Tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välisen ristiriidan 
poistaminen avaa uusia mahdollisuuksia tuotannon kehitykselle.

Selvittäessään yhteiskunnan lainmukaista etenemistä kohti 
sosialismia V. I. Lenin kirjoitti nojautuen materialistiseen histo
riankäsitykseen: „Marx ja Engels olivat materialisteja. Silmäil- 
lessään materialistisesti maailmaa ja ihmiskuntaa he huomasi
vat, että samoin kuin kaikkien luonnon ilmiöiden pohjana ovat 
aineelliset syyt, niin ihmisyhteiskunnankin kehitys määräytyy 
aineellisten voimien, tuotantovoimien kehityksestä. Tuotantovoi
mien kehityksestä riippuvat ne suhteet, joihin ihmiset asettuvat

‘ K. Marx, Das Kapital, III, Berlin 1957, S. 940.
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toisiinsa nähden inhimillisten tarpeiden tyydyttämiseksi tarvit
tavien esineiden tuotannossa. Ja nämä suhteet sisältävät yhteis
kuntaelämän kaikkien ilmiöiden, ihmisten kaikkien pyrkimysten, 
•aatteiden ja lakien selityksen. Tuotantovoimien kehitys luo yksi
tyisomistukseen nojautuvat yhteiskunnalliset suhteet, mutta nyt 
me näemme, miten tuo sama tuotantovoimien kehitys riistää 
enemmistöltä omaisuuden ja keskittää sen mitättömän vähem
mistön käsiin. Se hävittää pois omistuksen, nykyisen yhteiskunta
järjestelmän perustan; se pyrkii itse samaan päämäärään, minkä 
sosialistit ovat itselleen asettaneet.” 1

Näin tuotantovoimien kehitys johtaa kapitalististen tuo
tantosuhteiden kiertämättömään tuhoon ja sosialismin voit
toon.

2. Tuotantosuhteiden vaikutus tuotantovoimien kehitykseen

Tuotantosuhteet muuttuvat riippuen tuotantovoimien kehityk
sestä. Mutta mistä riippuu tuotantovoimien oma kehitys?

Tuotantovoimien kehitykseen vaikuttavat monet tekijät: 
maantieteellinen ympäristö ja asukastiheys, ihmisten tarpeiden 
kasvu ja yhä lisääntyvässä määrin tieteellisen tutkimuksen saa
vutukset jne. Mutta yksikään näistä tekijöistä ei ole tuotannon 
kehityksen perussyy, päävaikutin. Tuotannon kehityksen perus
edellytyksenä ovat yhteiskunnan luomat tuotantovoimat. Tuotan
non kehityksen perussyitä tulee etsiä ennen kaikkea itse tuotan
nosta eikä sen ulkopuolelta. Näitä syitä ovat tuotannon ainesten 
mm. tuotantovoimien ainesten keskinäinen dialektinen vuorovai
kutus, niiden sisäiset ristiriidat ja pääasiassa tuotantovoimien 
ja  tuotantosuhteiden vuorovaikutus.

Kuten edellä sanottiin, tuotantoprosessissa ihmiset vaikutta
vat heitä ympäröivään luontoon muuttaen sitä ja samalla muut
tavat itseäänkin. Työprosessissa on käynnissä herkeämätön 
vuorovaikutus tuotantovoimien ainesten — tuotantokaluston ja 
ihmisten välillä. Kehittäessään työtottumuksiaan ja kartuttaes- 
saari tuotannollista kokemusta ihmiset samalla parantavat tuo
tantokalustoa. Mutta uusi, yhä täydellisempi tuotantokalusto saa

1 V. I. Lenin, Teokset, 2.. osa, ss. 7—8.
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aikaan sen, että ihmisten ammattitaito muuttuu, että itse tuotan
non työntekijät jatkuvasti kehittyvät. Ja koska tuotantoprosessi 
on ihmisen ja luonnon välisen vuorovaikutuksen prosessia, sisäl
tyvät siihen niin ollen tuotantovoimien kehitystä kannustavat 
syyt. Näiden syiden joukkoon kuuluu ihmisten pyrkimys helpot
taa työtään ja lisätä toimeentulovälineitä parantamalla työ
kaluja.

Mutta nämä kiihokkeet vaikuttavat eri tavoin riippuen siitä, 
minkälaisessa yhteiskuntamuodossa aineellista tuotantoa harjoi
tetaan. Erilaisissa yhteiskuntamuodostumissa ja historiallisen 
kehityksen eri asteilla tuotantovoimat kehittyvät varsin erilai
sella nopeudella. Tuotantovoimien kasvuvauhtiin ja niiden kehi
tyksen luonteeseen on ratkaiseva vaikutus tuotantosuhteilla. Tuo
tantosuhteiden luonteesta riippuvat ne erikoislaatuiset taloudel
liset lait, joiden mukaan tuotantovoimien kehitys tapahtuu jokai
sessa yhteiskunta- ja talousmuodostumassa, ne liikkeellepanevat 
voimat, jotka edistävät kehitystä.

Tuotantosuhteet tuotannon yhteiskunnallisena muotona voi
vat avata enemmän tai vähemmän laajan liikkumaralan tuotan
non kehitykselle tai päinvastoin rajoittaa ja kahlehtia sitä. Jos 
tuotantosuhteet vastaavat tuotantovoimien luonnetta, ne antavat 
liikkuma-alan jälkimmäisten kehitykselle. Jos tuotantosuhteet 
ovat eläneet yli aikansa, joutuneet ristiriitaan tuotantovoimien 
kanssa, ne kahlehtivat näiden kehitystä.

Esimerkiksi alkukantaisen yhteisöjärjestelmän tuotantosuhteilla oli yhteis
kunnan kehityksen alkuvaiheessa valtava edistyksellinen merkitys. Ilman 
yhteisöomistusta ja yhteisön harjoittamaa yhteistä tuotantoa ihmiset eivät olisi 
voineet elää eivätkä kehittää tuotantovoimiaan. Mutta tuotantovoimien kas
vaessa ja työnjaon syventyessä tämä pienten eristyneiden yhteisöjen olemassa
oloon sidottu tuotantosuhteiden muoto osoittautui aikansa eläneeksi. Se lakkasi 
vastaamasta tuotantovoimien kehitystä, hidasti ja jarrutti niiden kehitystä. 
Silloin syntynyt yksityisomistus muodostui perustaksi uusille tuotantosuhteille, 
jotka avasivat laajemmat mahdollisuudet työnjaolle ja työn yhteiskunnallistu
miselle ja vastasivat paremmin tuotannon kehityksen vaatimuksia. Mutta 
yksityisomistuksen kehityksen dialektiikka on sellainen, että sen synty toi 
tullessaan myös ihmisten taloudellisen eriarvoisuuden ja orjuuden.

Orjanomistusjärjestelmä kaikesta julmuudestaan huolimatta edusti yhteis
kunnallisen kehityksen korkeampaa astetta. Tämän järjestelmän vallitessa 
sovellettiin laajassa mitassa yhteistoimintaa työssä, ts. yhdistettiin useiden 
työntekijöiden ponnistukset työprosessissa. On tunnettua, että yhteistyö antaa 
mahdollisuuden toteuttaa tehtäviä, joiden suoritus on mahdotonta erillään
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työskenteleville ihmisille. Jo kaukaisessa menneisyydessä suoritettiin yhdiste
tyllä työllä esimerkiksi sellaisia tehtäviä kuin painavien esineiden nostamista, 
suurten rakennusten, suurten patojen, kastelukanavien, siltojen ja linnoitus
ten yms. rakentamista. Herodotoksen mukaan Keopsin pyramidin rakentami
seen osallistui ainakin 100.000 ihmistä.

Suurten orjanomistuskartanoiden, käsityöpajojen ja kaivosten ilmaantumi
nen sekä rakennustoiminnan kehitys muinaisessa maailmassa johti erilaatuisten 
työkalujen ja mekaanisten laitteiden luomiseen (vedennostolaitteet, mekaaniset 
välineet kivien ja  malmin halkaisemista ja murskaamista varten, raskaiden 
esineiden nostamiseksi jne.). Mutta orjat eivät olleet kiinnostuneita työstä. 
He tärvelivät työkaluja, ja orjanomistajat antoivatkin heille ainoastaan kaik
kein karkeatekoisimpia työvälineitä, joita ei voitu särkeä. Arkimedeen tärkeim
piä keksintöjä sovellettiin pääasiassa sotilaallisiin tarkoituksiin (kiven- ja 
keihäänheittokoneet, laitteet vihollisalusten kiinniottamista ja upottamista 
varten rautakoukkujen avulla jne.). Heron Aleksandrialaisen nerokkaita mekaa
nisia rakennelmia käytettiin pääasiassa hoviväen hauskuttamiseen (liikkuvien 
automaattien teatteri). Halpa orjatyö ei voinut edistää tekniikan juurtumista 
tuotantoon. Sellaisia olivat tuotantovoimien kehityksen ristiriidat orjuuden 
vallitessa.

Feodalismin aikana tekniikan kehityksen mahdollisuudet jossakin määrin 
paranivat. Maaorjatalonpojat suhtautuivat työvälineisiin omassa taloudessaan 
huolellisemmin kuin orjat, mutta verotyö tukahdutti kiinnostuksen tekniikan 
ajanmukaistamiseen. Koko keskiajan maataloudessa olivat pääasiallisina työ
kaluina puuaura, äes, kuokka, sirppi, viikate, harava, heinähanko, varsta, lapio 
ja kirves. Monimutkaisemmista välineistä käytettiin pyöräauraa. Hyvin laajaan 
käyttöön tuli ensin vesi- ja sitten tuulimylly. Teollinen käsityötuotanto alkoi 
yhä enemmän erottautua maanviljelyksestä, ja kun se oli verrattain vähän 
sidottu feodalismin kahleisiin, se menestyi huomattavasti. Erityisen tärkeätä oli 
uusien menetelmien soveltaminen raudan valmistuksessa, sulatusuunien ja 
rautavalimoiden ilmaantuminen. Mutta kokonaisuutena katsoen tekniikka feo
dalismin vallitessa kehittyi hitaasti.

Käyttämällä maaorjatyön asemesta vapaata palkkatyötä, kapitalismi 
aikaansai mullistuksen tuotannon tekniikassa ja kohotti koneiden avulla työn 
tuottavuutta. Nuori kapitalismi loi tuotantovoimien kehitykselle monin verroin 
suuremmat kiihokkeet verrattuna sitä edeltäneisiin yhteiskuntamuodostumiin. 
Kyltymätön voitonhimo, rikkauksien kasaantuminen ja kilpailu ajoivat kapita
listeja lakkaamatta parantamaan tekniikkaa ja  laajentamaan tuotantoa. 
Kapitalismin vallitessa on tapahtunut valtava tuotannon yhteiskunnallistumi
sen prosessi. Kapitalistisen tuotannon kehitys on yhteydessä työnjaon 
syvenemiseen ja työntekijäin erikoistumisen kasvuun. Imperialismin kaudella 
suurten monopoliyhtymien synnyn tuloksena tuotanto on muuttunut yhä enem
män yhteiskunnalliseksi luonteeltaan. Mutta kapitalistinen tuotantovälineiden 
yksityisomistus asettaa yhä enemmän rajoituksia yhteiskunnallisten tuotanto
voimien kehitykselle, häiritsee tuotannon suunnitelmallista järjestämistä 
kokonaisen maan mitassa ja maailmantaloudessa. Työnjako saa kapitalismin 
aikana yksipuolisen, kieroonkasvaneen luonteen; työläinen erikoistuu yhteen
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harjoitettuun työvaiheeseen ja  muuttuu koneen lisäkkeeksi tuotannon liuku- 
hihnajärjestelmässä. Kapitalistit ottavat käyttöön uusia koneita ainoastaan 
silloin, kun ne lupaavat heille suurempia voittoja. He jarruttavat keksintöjen 
ja uusien menetelmien soveltamista, jos uusi tekniikka uhkaa heidän Iiike- 
voittoaan.

Sosialismissa luodaan ehdot tekniikan nopeammalle kehityk
selle, sillä työtätekeville joukoille, tultuaan tuotannon isänniksi, 
on elinetujen mukaista kiinnostus mitä laajimmasta koneiden 
soveltamisesta, koska ne kohottavat työn tuottavuutta ja helpot
tavat ihmisten työtä. Sosialistinen tuotantotapa vapauttaa tek
niikan kehityksen esteistä ja ristiriidoista, joita kapitalistinen 
talousjärjestelmä synnyttää.

Teknillisen kehityksen korkein aste nykyoloissa on tuotannon 
automatisointi. Automatisoinnin ansiosta voi yksi tai muutama 
työläinen ohjata useampia koneita tai mekanismeja. Automaa
tion soveltaminen avaa työn tuottavuuden kasvulle ennen aavis
tamattomat näköalat. Sosialismin oloissa tuotannon automati
sointi vastaa kansan elinetuja, siitä tulee mahtava välikappale 
tuotantovoimien kehityksessä ja kulutustarvikkeiden runsauden 
luomisessa työtätekeviä varten. Laajamittaisen kommunistisen 
rakennustyön yhteydessä toteutetaan tuotannon täysautomati- 
sointi siirtymällä yhä suuremmassa määrin automaattisiin työ
osastoihin ja tehtaisiin, jotka aikaansaavat työn tuottavuuden 
kohoamisen.

Sosialismin vallitessa tuotanto kaikin puolin yhteiskunnallis
tuu ja kehittyy järkiperäinen työnjako. Jos jo epävapaissa oloissa 
suoritettu yksinkertainen yhteistyö synnytti uuden tuotantovoi
man, niin sitä suurempi merkitys on sosialistisella yhteistyöllä. 
Toverillisen keskinäisavun ja sosialistisen kilpailun oloissa 
yhteistyö kohottaa suuresti työn tuottavuutta. Työläisten kult
tuuri- ja teknillisen tason kohoamisen perusteella voitetaan van
han työnjaon vaaralliset seuraukset. Vanha työnjako näet kah
lehti ihmiset eliniäkseen suorittamaan yhtä ainoata erillistä 
tehtävää. Luonnottoman erikoistumisen asemesta kehittyy sosia
lismin vallitessa yleisen ja polyteknillisen sivistyksen kasvun 
ansiosta korkea teknillinen ammattitaito.

Nykyoloissa on eräs tehokkaimmista työnjaon ja työn 
yhteiskunnallistamisen muodoista erikoistuminen ja yhteistoi
minta teollisuudessa, järkiperäisten tuotannollisten yhteyksien
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luominen eri tuotantolaitosten välille. Erikoistuneiden tehtai
den kehittäminen samantyyppisten tuotteiden valmistamiseen, 
koneenosien ja valmisteiden standardisoiminen tekevät mahdol
liseksi niiden joukkotuotannon. Kehittyneissä kapitalistisissa 
maissa sovelletaan laajassa mitassa näitä työn tuottavuuden 
kohottamisen muotoja, mutta suurimman tehon ne voivat antaa 
.-suunnitelmallisesti järjestetyssä sosialistisessa taloudessa. 
Erikoistumisen ja yhteistoiminnan kehitys ja myös samankal
taisten tuotantolaitosten tarkoituksenmukainen yhdistäminen 
muodostavat erään tärkeimmistä teknillisen edistyksen ehdoista 
tiellä kohti kommunismia.

Tuotantosuhteilla on siis ratkaiseva vaikutus tuotantokalus
ton kehittämiseen, työn organisointiin ja työvoiman kehitykseen. 
Uudet tuotantosuhteet ovat otollisemmat tuotantokaluston ajan
mukaistamiselle, tekniikan edistymiselle, yhteistoiminnalle ja 
työnjaolle. Mutta tuotantosuhteiden vaikutus tuotantovoimien 
kehitykseen ei esiinny ainoastaan tässä. Tuotantosuhteiden tyy
pistä riippuvat ne aineelliset kiihokkeet, jotka panevat liikkeelle 
tuotantoon osallistuvat ihmisjoukot.

Tuotantosuhteiden luonne tuntuu ennen kaikkea suoranaisten 
tuottajien suhteessa työhön, heidän kiinnostuksensa asteessa 
työn tuottavuuden kohottamiseen. Uudet tuotantosuhteet tavalli
sesti voimistavat enemmän tai vähemmän työntekijäin kiinnos
tu  sta työn tuottavuuden kohottamiseen. Maaorjatalonpojat olivat 
norjiin verrattuina kiinnostuneempia työn tuottavuuden kohotta
misesta, sillä osan ajasta he työskentelivät itseään varten, 
omassa taloudessaan, ja pyrkivät lisäämään tuotantoa. Mutta 
koska he työskentelivät suurimman osan ajasta ilmaiseksi tilan
herralle, tapahtui työn tuottavuuden kohoaminen feodaalisessa 
yhteiskunnassa perin hitaasti. Kapitalismin oloissa työläinen on 
^epäilemättä paljon kiinnostuneempi työstään kuin oli maaorja- 
talonpoika, sillä palkkatyöläiset saavat työpalkkaa, joka tavalli
sesti riippuu työsuorituksesta. Sen vuoksi työläiset ovat osittain 
kiinnostuneita työn tuottavuuden lisäämisestä. Mutta koska heitä 
tällöin riistetään ja suuren osan heidän työnsä tuotosta ottaa 
kapitalisti itselleen, niin heidän kiinnostuksensa työn tuottavuu
den kohottamiseen on rajoitettu.

Antagonistisissa yhteiskuntamuodostumissa ovat riistäjä- 
juokat hallitsevana ja määräävänä voimana tuotantosuhteiden
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järjestelmässä. Sen vuoksi ei tuotantosuhteiden vaikutus tuo
tantovoimien kehitykseen voi toteutua näiden luokkien ohi. 
Yhteiskunnallisen tuotannon kehitykselle on suuri merkitys sillä, 
missä määrin nämä luokat käyttävät lisätuotetta laajentaakseen 
tuotantoa ja missä määrin lisätäkseen omaa kulutustaan.

Orj anomista jät muinaisessa maailmassa ja keskiaikana 
feodaaliherrat kilpailivat keskenään rikkaudessa ja ylellisyy
dessä pyrkien pusertamaan työtätekeviltä mahdollisimman pal
jon lisätuotetta turvautumalla mitä julmimpiin riistokeinoihin. 
Despoottisten menettelytapojen avulla toteutettiin silloin rik
kauksien kasaamista ja tuotantovoimien kehittämistä. Mutta 
talouden ollessa luontoistaloutta ja tuotantovoimien ollessa 
alhaisella tasolla orjanomistajat ja myöhemmin feodaalit käytti
vät lähes koko lisätuotteen kulutukseen tai kulutustarvikkeiden 
ja ylellisyysesineiden kasaamiseen, mutta verrattain vähän tuo
tannon laajentamiseen.

Tuotannon kiihokkeena on kapitalisteille voiton tavoittelu, 
mutta he eivät voi saavuttaa tätä päämääräänsä laajentamatta 
ja parantamatta tuotantoa. Tästä johtuu se suuri historiallinen 
osa, jota porvaristo on esittänyt tuotantovoimien kehityksessä. 
..Kommunistisen puolueen manifestissa” Marx ja Engels totesi
vat: »Vajaat sata vuotta kestäneen luokkaherruutensa aikana 
porvaristo on luonut enemmän ja jättiläismäisempiä tuotanto
voimia kuin kaikki edelliset sukupolvet yhteensä.” Voiton ja yli
voiton tavoittelu, pohjaton kasaamisen h a lu 1 ja kilpataistelu 
ovat niitä mahtavia tuotannon kehittämisen kiihokkeita, jotka 
kapitalismi loi. Nämä kiihokkeet vaikuttivat tehokkaimmin siihen 
asti, kunnes tuotantovoimat kasvoivat porvarillisten tuotanto- 
-suhteiden puitteiden ylitse, vaikka eivät ne ole kadonneet nyky- 
aikaisenkaan kapitalismin oloissa. Mutta nykyisin ne johtavat 
yhä enemmän paitsi tuotantovoimien kehitykseen, myös niiden 
tuhoutumiseen. Yksi nykyaikaisen porvarillisen yhteiskunnan 
loismaisuuden ilmauksista on hallitsevien luokkien mieletön 
ylellisyys, joka jättää orjanomistajat ja feodaalit kauas jä l
keensä yhteiskunnallisten rikkauksien tuhlaamisessa.

Sosialististen tuotantosuhteiden voimaansaattaminen hävit
tää sellaiset- tuotannon kehityksen kiihokkeet kuin kapitalistisen

1 Spinoza sanoi, että rahan paras ominaisuus on sen määrä. Kaikkien 
maiden kapitalistien yhteinen totuus on: rahaa ei milloinkaan ole liian paljon.
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voitontavoittelun ja kilpataistelun, mutta luo uudet verrattomasti 
paljon voimakkaammat kiihokkeet. Sosialismin vallitessa ei ole 
riistoa, kaikki ihmiset tekevät työtä itseään ja omaa yhteiskun
taansa varten, ja siksi kaikki ovat kiinnostuneita tuotannon 
kohoamisesta. Työntekijäin yhteiskunnallinen kiinnostus työn 
tuottavuuden yleisestä kohottamisesta on sopusoinnussa heidän 
henkilökohtaisen kiinnostuksensa kanssa, joka perustuu työn 
mukaan suoritettavan jaon sosialistiselle periaatteelle. Kommu
nismin rakentamisen prosessissa nojaa tuotannon kehitys kor
keiden tuotannollisten saavutusten aineellisiin ja moraalisiin 
kiihokkeisiin. Työn aineellisten ja moraalisten kiihokkeiden 
oikealla tavalla yhdistäminen on suuri rakentava voima kommu
nismin puolesta käytävässä taistelussa.

Näin siis tuotantosuhteiden perinpohjaisten muutosten ohella 
muuttuvat tuotantovoimien kehityksen yhteiskunnalliset ehdot. 
Muutoksen kokevat myös tämän kehityksen lait, jotka ovat oma
peräiset kussakin yhteiskunta- ja talousmuodostumassa. Vanho
jen tuotantosuhteiden hävittäminen ja uusien pystyttäminen 
avaa laajan liikkuma-alan tuotantovoimien kehitykselle ja luo 
uudet kiihokkeet, liikkeellepanevat voimat, jotka jouduttavat 
kehitystä.

Tämän voi havaita minkä maan historiasta tahansa. USA:ssa 
vallitsi 19. vuosisadan puoliväliin asti orjuus. Amerikkalaiset 
plantaasinomistajat riistivät julmasti neekeriorjia, jotka olivat 
tuomitut näännyttävään raadantaan. Mutta koneteollisuuden 
vuosisadalla orjanomistusjärjestelmä alkoi olla tuotannon kehi
tyksen haittana ja teknillisen edistyksen esteenä. Yhdysvaltain 
kansalaissodan tuloksena orjuus tuli pääpiirteissään hävitetyksi, 
mikä vapautti tuotantovoimat niitä kahlehtineesta plantaasin- 
omistusjärjestelmästä ja avasi laajat mahdollisuudet niiden 
kehitykselle.

Vielä paljon havainnollisemmin ilmeni tuotantovoimien ja 
tuotantosuhteiden västaavaisuuden lain vaikutus Venäjällä. 
19. vuosisadan Venäjä jäi aikansa eläneen maaorjajärjestelmän 
rasittamana teknillisessä ja  taloudellisessa kehityksessään pal
jon jälkeen monista Euroopan maista. Maaorjuuden lopettamisen 
jälkeen maan taloudellinen kehitys nopeutui, kehittyi pitkälle 
keskittynyt suurteollisuus. Mutta feodalismin jäänteet yhdessä 
monopolipääoman sorron kanssa hidastivat maan kehitystä ja
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pakottivat sen jäämään edelleenkin jälkeen kehittyneistä kapita
listisista maista. Sosialistinen vallankumous hävitti nämä esteet, 
loi uudet, sosialistiset tuotantosuhteet ja avasj tuotantovoimien 
kehitykselle rajattoman liikkuma-alan.

Sosialismissa piilee ehtymättömiä mahdollisuuksia tieteelli
selle ja teknilliselle edistykselle. Ei ole sattuma, että USA, 
kapitalismin tärkein ja johtava maa, käytti ensimmäisenä atomi
asetta pudottaen atomipommit japanilaisten kaupunkien Hiroshi
man ja Nagasakin rauhallisten asukkaiden päälle ja että 
Neuvostoliitosta, sosialismin maasta, tuli maailman ensimmäi
sen atomivoimalaitoksen syntymämaa. Siinä näkyy historiallinen 
lainmukaisuus.

Tarkastelemme seuraavassa yksityiskohtaisemmin tuotanto
voimien ja tuotantosuhteiden dialektista vuorovaikutusta kapita
listisen ja sosialistisen tuotantotavan kehityksessä.

3. Ristiriitojen kehitys tuotantovoimien 
ja tuotantosuhteiden välillä kapitalismin vallitessa

Kapitalismin tuotantosuhteiden perustan muodostaa tuo
tantovälineiden kapitalistinen yksityisomistus, jota käytetään 
palkkatyöläisten riistämiseen. Erotukseksi feodaalisen yhteiskun
nan luontoistaloudesta kapitalismi on tavarantuotantoa sen kor
keimmalla kehitysasteella, jolloin myös työvoima muuttuu tava
raksi. Työläisten ja tuotantovälineiden välissä on kapitalistinen 
yrittäjä. Ennen työvoimansa käyttämistä on tuottajan pakko 
myydä se tuotantovälineiden omistajalle, kapitalistille.

Siirtyminen feodaalisesta järjestelmästä kapitalistisiin tuo
tantosuhteisiin oli historiallisesti edistyksellinen tapahtuma. 
Kapitalismi avasi tuotantovoimien kehitykselle paljon suurem
mat mahdollisuudet kuin feodalismi, keskitti tuotannon suuriin 
yrityksiin ja edisti tekniikan kehitystä. Tavarantuotannon kasvu 
hävitti luontoistaloudelle ominaisen talouksien ja talousalueiden 
eristyneisyyden ja sulkeutuneisuuden, yhdisti paikalliset markki
nat yhtenäisiksi kansallisiksi ja sitten maailmanmarkkinoiksi.

Tuotanto saa kapitalismin vallitessa yhä enemmän yhteis
kunnallisen luonteen, mutta tuotantovälineet jäävät yksityis
omistukseen. Siksi tuotannon yhteiskunnallisen luonteen ja
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yksityisomistukseen perustuvan omistusmuodon välillä syntyy 
ristiriita. Pientuotannossa yrittäjä omisti oman työnsä tuotteen, 
kun sen sijaan kapitalismin aikana tuotantovälineiden omistaja 
anastaa itselleen vieraan työn tuotteen. Omistuksen entinen yksi
tyinen muoto, jonka edellytyksenä oli erillisten tuottajain yksi- 
tyistuotanto, säilyi tuotannon yhteiskunnallistumisen kasvaessa. 
Tähän epäsuhteeseen sisältyy kapitalismin pääristiriita. Tämä 
ristiriita on jo kehittynyt yhteentörmäykseksi tuotantovoimien ja 
kaikkien kapitalististen tuotanto-, vaihto- ja jakosuhteiden 
välillä.

Suurempaa liikevoittoa tavoitellessaan kapitalistit laajenta
vat tavaroiden tuotantoa, ottavat käytäntöön uusia koneita ja 
lisäävät työn voimaperäisyyttä. Tämän johdosta kärjistyy väis
tämättömästi ristiriita kapitalistien rajattoman tuotannon laa- 
jentamispyrkimyksen ja kansanjoukkojen riistosta sekä turvat
tomuudesta aiheutuvan rajoitetun kulutuksen välillä. Tämän 
tuloksena muodostuu ajoittain tavaroiden ylijäämää, vaikka 
samaan aikaan laajat väestöjoukot elävät huutavassa puutteessa. 
Kapitalismi synnyttää liikatuotannon taloudellisia pulia ja 
joukkotyöttömyyttä, jotka johtavat valtavaan tuotantovoimien 
tuhlaukseen. Pulien seurauksena suljetut tehtaat ja erotetut työ
läiset poistuvat toimivien tuotantovoimien piiristä. Talouspulat 
merkitsevät ainoastaan väliaikaista ratkaisua ristiriidoille, jotka 
kasaantuvat yhä uudelleen ja esiintyvät sitten uudella voimalla. 
Pulat johtavat tuotantovoimien suunnattomaan tuhlaukseen ja 
antavat samalla sysäyksen tekniikan jatkuvalle kasvulle, tuotan
non kehitykselle sekä työn yhteiskunnallistumiselle.

Imperialismin kaudella on tapahtunut kapitalismin perus
ristiriidan, tuotannon yhteiskunnallisen luonteen ja kapitalisti
sen omistusmuodon välisen ristiriidan jatkuvaa kärjistymistä. 
Imperialismin taloudellisena peruserikoisuutena on suuryrittä- 
jien monopoliliittojen herruus. Nämä kapitalistien liitot keskit
tävät käsiinsä tavaroiden tuotannon ja markkinoinnin kokonai
sella teollisuuden alalla, jopa monilla lähekkäin olevilla aloilla
kin ja ovat monopoliasemassa. Monopoliyhtymät muodostuivat 
vapaasta kapitalistisesta kilpailusta syntyneen tuotannon keskit
tymisen, monilukuisten pienten ja keskisuurten yrittäjien häviön 
seurauksena. USAissa muodostivat pienten ja keskisuurten yri
tysten omistajat yhdessä työkykyisten perheenjäsentensä kanssa
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v. 1870 koko työkykyisestä väestöstä 40,4%, mutta v. 1954 vain 
13,3%. Toisen maailmansodan edellä 250 jättiläisyhtymää kes
kitti käsiinsä noin 2U USA:n jalostusteollisuuden kaikista-tuo
tannollisista voimavaroista. Neljän amerikkalaisen monopoliyh- 
tymän käsissä on 2/s kaikista rautamalmikaivoksista ja kolmen 
konsernin osalle lankeaa yli 4/s kuparikaivoksista. Kapitalistiset 
yhtymät sanelevat raaka-aineiden ja valmiiden tavarain hinnat, 
säätävät työpalkkojen tason, määräävät teknillisistä löydöistä 
ja keksinnöistä, koska niillä on monopoliasema, hallitseva ja 
kaikkivaltainen asema tuotannossa ja markkinoilla. Monopolistit. 
saavat suunnattomia voittoja siirtomaista ja riippuvaisuuteen 
alistetuista maista sekä rajantakaisista pääomasijoituksistaan. 
Erityisen helposti ja nopeasti hyötyvät kapitalistit asevaruste
lusta. Kymmenet miljardit dollarit virtaavat keskeytymättä 
tykki-, lentokone-, kemia-, atomi-, laivanrakennus- ja muiden 
tämänkaltaisten kapitalistisen teollisuuden alojen »kuninkaiden” 
taskuihin. Sellaisin keinoin kapitalistien onnistuu saada enim- 
mäisvoittoja.

Kapitalistien monopoliyhtymillä, jotka kuvastavat tuotannon 
jatkuvaa yhteiskunnallistumista kapitalismin pohjalla, on sel
västi monia etuisuuksia erillisiin yrittäjiin verraten. Monopo
leille on mahdollista tehdä suuria pääomasijoituksia valtavien 
tuotantolaitosten rakentamiseen ja teollisuuden teknilliseen 
uudistamiseen. Mutta samanaikaisesti monopolit pidättävät tek
nillistä edistystä; ne ostelevat uusien keksintöjen patentteja ja 
hautaavat monia niistä kassaholveihinsa. Monopolit ottavat 
käyttöön uutta tekniikkaa ainoastaan silloin, kun ne uskovat 
saavansa sen avulla ylivoittoa.

Tuotantovoimien kehitys kapitalismin aikana tapahtuu sovit
tamattomien ristiriitojen kärjistyessä ja johtaa työtätekevien 
riiston voimistumiseen. Koneesta, jonka oivallisen voiman avulla 
voitaisiin vähentää, helpottaa ja hedelmällistää ihmistyötä, tulee 
kapitalististen suhteiden vallitessa työläisten aseman huononta
misen välikappale. Työn tuottavuuden tavattoman kohoamisen 
aiheuttanutta liukuhihnatuotantoa kapitalistit käyttävät hyväk
seen työvauhdin hirvittäväksi nopeuttamiseksi, joka lyhyessä 
ajassa murtaa työläisen fyysiset ja henkiset voimat.

Viimeisen puolen vuosisadan kuluessa on ihmiskunnan tuo
tantovoimien kehitykselle ollut tunnusomaista kaikkien talous
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alojen sähköistämisen valtava kasvu, ilmailun, radiotekniikan ja 
kemian edistys, tutkan ja telemekaniikan ilmaantuminen sekä 
atomienergian löytö. Mutta kapitalismin oloissa tekniikka muo
dostuu usein työtätekevän ihmisen viholliseksi. Kapitalismi 
käyttää tieteellisiä löytöjä ja teknillisiä keksintöjä työn ihmisten 
orjuuttamiseen, tuhoisten sotien valmisteluun ja käymiseen. Ei 
ole sattuma, että lännessä on tullut muotiasiaksi ja päivän 
puheenaiheeksi kysymys »ihmisestä ja tekniikasta”. Jopa kuuluu 
sellaisiakin ääniä, että tekniikka on pahasta. Paha on siinä, että 
tekniikka on kapitalistien käsissä. Tekniikan suunnattomasta 
kehityksestä huolimatta on kapitalistinen talousjärjestelmä 
kyvytön tyydyttämään miljoonien työtätekevien minimaalisia 
elämäntarpeita kaikkein kehittyneimmissäkin kapitalistisissa 
maissa.

Nykyisin tapahtumassa oleva tieteellis-teknillinen vallanku
mous, jolle on luonteenomaista tuotannon automatisointi, elek
troniikan, kemian ja muiden suurten tieteellisten ja teknillisten 
saavutusten kehitys sekä tulevana näköalana atomivoiman yhä 
laajempi käyttöönotto, antaa mahdollisuuden tuotantovoimien 
suunnattomalle nousulle. Mutta se syventää yhä enemmän kapi
talistisen yhteiskunnan ristiriitoja ja asettaa sen uusien, ratkai
semattomien pulmakysymysten eteen. Kapitalismin tuotantosuh
teet ovat liian ahtaat tieteellis-teknilliselle vallankumoukselle, ne 
ovat yhteensopeutumattomat nykyaikaisten tuotantovoimien 
yhteiskunnallisen luonteen kanssa.

Kapitalistisen tuotannon automatisointi tekee tarpeettomaksi 
suuren osan aikaisemmin käytetystä työvoimasta ja uhkaa ennen 
kuulumattomalla joukkotyöttömyydellä. Laajojen työläiskerros- 
ten eteen nousee aaveen tavoin vaara tulla nykyaikaisten konei
den pois.tunkemiksi, samoin kuin aikoinaan kävi käsityöläisille 
höyrykoneen ilmaantuessa. Automaattista ohjausta ja valvontaa 
tuotannossa toteuttavien kojeiden sekä matematiikkakoneiden 
käytön yleistyminen johtaa teknillisen henkilökunnan ja konttori- 
työntekijäin lukumäärän jyrkkään supistumiseen ja asettaa työt
tömyyden ongelman kaikessa kärkevyydessään näiden sivisty
neistön kerrosten eteen.

Tieteen ja tekniikan saavutusten soveltaminen maataloudessa 
on aiheuttanut kapitalistisesti kehittyneillä maatalousalueilla 
tuotannon jyrkkää nousua. Tästä johtuva maataloustuotteiden
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tukkuhintojen lasku on vieläkin enemmän huonontanut jälkeen
jääneiden maatalousalueiden asemaa, lisännyt työtätekevän 
väestön kurjuutta ja puutetta. Teknillinen edistys maatalou
dessa voimisti tuotannon keskittymistä ja pientuottajien häviöön 
joutumista. Yksistään vuodesta 1940 vuoteen 1954 farmien luku
määrä LJSA:ssa supistui 6.097.000:sta .4.782.000:een, eli lähes 
20% :11a. Tämä farmarien häviöön joutuminen ja lukumäärän 
supistuminen jatkuu.1

Monopolien herruuden vallitessa lisääntyy teollisuuden eri 
alojen ja myös eri kapitalististen maiden kehityksen epätasai
suus. Teollisuuden eräät alat kehittyvät muita nopeammin, toiset 
maat menevät edelle, toiset jäävät jälkeen.

Teknillinen edistys monopolistisen kapitalismin vallitessa on. 
luonteeltaan äärimmäisen ristiriitainen. Kun tietyissä puitteissa 
vahvistetaan monopolihinnat ja rajoitetaan kilpailua, katoavat 
teknillistä edistystä kannustavat motiivit sekä ilmaantuvat 
pysähdys- ja mätänemistendenssit. Mutta kapitalistiset monopo
lit eivät voi täydellisesti poistaa kilpailua kotimarkkinoilla eikä 
maailmanmarkkinoillakaan. Koska jää olemaan mahdollisuus 
alentaa tavaroiden tuotantokustannuksia ja lisätä voittoja sovel
tamalla uutta tekniikkaa, säilyy myös pyrkimys teknilliseen 
edistykseen. Tulee ottaa huomioon myös s.e, että taloudellinen 
kilpailu kasvavan sosialistisen maailman talousjärjestelmän 
kanssa pakottaa kapitalisteja nopeuttamaan teknillisten keksin
töjen soveltamista.

Kapitalismin yleinen kriisi ei merkitse täydellistä pysähdystä 
eikä keskeytymistä tuotannon kehityksessä, teknillisen edistyk
sen loppumista. „01isi virheellistä ajatella”, kirjoitti Lenin, „että 
tämä mätänemistendenssi sulkee pois kapitalismin nopean kas
vun; ei, teollisuuden erinäiset alat, porvariston erinäiset kerrok
set, erinäiset maat tuovat imperialismin kaudella esiin suurem
malla tai pienemmällä voimalla milloin toisen, milloin taas toi
sen näistä tendensseistä.” 1 2

Teknillinen edistys kärjistää ristiriitaa tuotannon yhteiskun
nallisen luonteen ja yksityisen omistusmuodon välillä. Tuotan
non automatisointi, synteettisten aineiden teollisuuden kehitys ja

1 Yksinomaan 8 vuoden kuluessa (1952—1960) lakkasi olemasta (.jäädy
tettiin”) noin miljoona farmaria.

2 V. /. Letun, Teokset, 22. osa, s. 290.
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atomienergian käyttö vaativat suunnattomia pääomansijoituk- 
sia ja yhä korkeampaa tuotannon keskittymistä. Kaikki tämä 
synnyttää tuotannon jatkuvan yhteiskunnallistamisen ongelman, 
mutta yksityisomistus on sen esteenä. Jo talouden sähköistämi
nen on törmännyt kapitalistisen omistuksen ahtaisiin puitteisiin, 
jotka häiritsevät energiavarojen järkiperäistä käyttöä koko 
maan ja vielä enemmän useiden maiden mitassa. Tuotannon 
täyskoneellistamisen ja automatisoinnin kehitykselle sekä atomi
energian rauhanomaiselle käytölle asettaa kapitalistinen omistus 
vielä suurempia esteitä. Kapitalismi kokonaisuudessaan kahleh
tii yhä enemmän nykyaikaisten tuotantovoimien kehitystä. Tämä 
kehitys s.aa yhä enemmän antagonistisen ja tuhoisan luonteen.

Nykyaikaisen kapitalismin oloissa voidaan havaita pyrki
mystä asettaa taloudellisten voimien valtoimen temmellyksen 
sijaan valtiollinen talouden sääntely. Tämä ilmenee yrityksessä 
„suunnitelmallistaa” taloutta ja jopa »kansallistaa” erinäisiä 
teollisuudenaloja. Yksityistaloudelleen kapitalismi alkaa yhä 
enemmän vaihtua valtiomonopolistiseen kapitalismiin. Peruste
taan kansainvälisiä valtiomonopolistisia yhtymiä, kuten esimer
kiksi Euroopan hiili- ja teräsyhteisö, Euroopan talousyhteisö ja 
EURATOM. Tällä perusteella porvarilliset ideologit väittävät, 
että nykyaikainen kapitalismi on suunnitelmallista, järjestynyttä 
kapitalismia, joka on voittanut tuotannon anarkian.

Mutta kapitalismi ei ole luonut eikä voi luoda suunnitelmalli
sesti järjestettyä taloutta, sillä tämä ei sovellu yhteen tuotanto
välineiden yksityisomistuksen kanssa. Toimenpiteet talouden 
valtiolliseksi säännös.telemiseksi todistavat, että sosialismi kol
kuttaa ovelle kaikissa kapitalistisissa maissa. Kapitalistien 
monopolistiset yhteenliittymät mahtavien korporaatioiden, kar
tellien, trustien ja pankkien muodossa, yritykset säännöstellä 
talouselämää valtion taholta, joidenkin teollisuudenalojen ja 
eräiden tuotantolaitosten valtiollistaminen on kaikki pakon sane
lemaa tunnustusta tuotannon yhteiskunnallisesta luonteesta. Sitä 
paitsi kilpailusta esiinkasvavat kapitalistiset monopolit eivät’ 
poista kilpailua, vaan ovat olemassa rinnan sen kanssa, synnyt
täen siten erityisen kärkeviä ristiriitoja, hankauksia ja selkkauk
sia. Kapitalismin yleinen kriisi syvenee yhä enemmän.

Kaikki tämä osoittaa, että yksityiskapitalistisen omistuksen 
kausi on jo mennyttä ja että siirtyminen sosialismiin, tuotanto-
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välineiden yhteiskunnalliseen omistukseen on tullut taloudellisen 
kehityksen elintärkeäksi välttämättömyydeksi. „Valtiomonopo- 
listisen kapitalismin dialektiikka on sellaista”, sanotaan NKP:n 
ohjelmassa, „että kapitalistisen järjestelmän lujittamisen ase- 
mesta, jota porvaristo tavoittelee, se kärjistää yhä enemmän 
kapitalismin ristiriitoja, horjuttaa kapitalismia perustuksia myö
ten. Valtiomonopolistinen kapitalismi on sosialismin mitä täy- 
dellisintä aineellista valmistelua.”

Porvarilliset sosiologit kuvaavat kapitalistisen omistuksen muodonmuu
tosta osakeyhtiöiden kasvun johdosta ikään kuin tuotantovälineiden yksityis
omistuksen ja  pääoman työtätekeviin kohdistaman riiston katoamisena. Nämä 
sosiologit väittävät, että osakeyhtiöiden ja monopolististen yhteenliittymien 
omistus ei enää ole yksityisomistusta, vaan yhteiskunnan valvomaa yhteis
omistusta. Todellisuudessa osakeyhtiöt ja monopoliliitot eivät muuta kapitalis
tisten tuotantosuhteiden olemusta. Näiden suhteiden perustana pysyy palkka
työn riisto. Omistuksen osakeyhtiömuoto ei muuta, vaan ainoastaan naamioi 
tuotantovälineiden kapitalistista omistusta. Osakeyhtiöissä määräilevät ne, 
joiden hallussa on osakkeiden ratkaiseva osa, siis. pääomanomistajat.

Kapitalismi ei nykyvaiheessa kykene käyttämään yhteiskun
taa hyödyttävällä tavalla miljoonia työläiskäsiä ja tuotantoväli
neiden valtavaa paljoutta. Tämä on havainnollinen todistus siitä, 
että kapitalistinen talousjärjestelmä ei enää vastaa nykyaikaisen 
tuotannon luonnetta.

Työn tuottavuus, on suuresti lisääntynyt, mutta tuottavien 
työläisten luoman kasvavan lisätuotteen monopolistit tuhlaavat 
omaan loismaiseen kulutukseensa ja heitä palvelevien väestö
ryhmien ylläpitoon. Kapitalismin loismaisuutta ja mätänemistä 
kuvastaa kokonaisen tyhjäntoimittajien, kuponginleikkaajien ja 
koroillaan eläjien kerroksen ilmaantuminen.

Kaikkein räikeimmän ja turmiollisimman ilmaisunsa valtio
monopolistisen kapitalismin loismaisuus saa militarismin kas
vussa. Sotateollisuus paisuu hillittömästi, asevoimat kasvavat ja 
sotilasmenot nielevät yhä suuremman osan valtioiden budje
teista. Rikastuttaessaan monopoliporvariston erinäisiä ryhmiä, 
militarismi näännyttää kansakuntia, johtaa verotaakan ja nouse
vien hintojen puristuksessa huokaavien kansojen köyhtymiseen.

Tuotantovälineiden keskittyminen kapitalististen monopolien 
käsiin johtaa paitsi työtätekevien riiston ja sorron voimistumi
seen kapitalistisissa maissa myös väkivaltaan ja aggressiiviseen
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politiikkaan kansainvälisissä suhteissa. Voitontavoittelussaan 
monopolipääoma ja sille kuuliaiset porvarilliset hallitukset pääs
tävät valloilleen anastussotia, jotka aiheuttavat onnettomuuk
sia kansoille ja tuhoavat suunnattomasti tuotantovoimia. Jo 
kahdesti ovat imperialistit syösseet ihmiskunnan maailman
sotaan, sanomattomien onnettomuuksien ja kärsimyksien kuri
mukseen.

Kapitalismi rikastuttaa hallitsevia luokkia, ei ainoastaan 
kapitalistisissa maissa tapahtuvan työtätekevien riiston kautta, 
vaan myös takapajuisten ja heikosti kehittyneiden maiden ros- 
vouksen ja orjuuttamisen muodossa. Kokonaisten vuosisatojen 
kuluessa ovat kapitalistiset valtiot riistäneet ja sortaneet 
siirtomaiden kansoja. Kapitalistiset siirtomaavallat pidättivät 
sadoiksi vuosiksi Kiinan, Intian, Indonesian ja muiden Aasian 
maiden sekä myös. Afrikan ja Latinalaisen Amerikan maiden 
taloudellista kehitystä.

Ristiriita nykyaikaisten tuotantovoimien ja kapitalististen 
tuotantosuhteiden välillä synnyttää yhteiskunnassa historialli
sen Välttämättömyyden ja väistämättömyyden siirtyä kapitalis
mista sosialismiin. Maailman mittakaavassa on nykyisen aika
kauden perustava ja kaikkein yleisin lainmukaisuus, siirtyminen 
vuosisatojen kuluessa muodostuneista, yksityisomistukseen poh
jautuvista yhteiskuntaelämän muodoista sosialistiseen talous
järjestelmään. Koska tuotanto saa yhä enemmän yhteiskunnalli
sen luonteen ja tuotantovoimat voivat tehokkaimmin tulla käyte
tyiksi ainoastaan yhteiskunnallisina voimina, on selvää, että 
tuotantosuhteet on tätä vastaavasti muutettava. Nykyajan tuo
tantovoimien luonne on sellainen, että se vaatii tuotantovälinei
den yhteiskunnallista omistusta.

4. Tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden keskinäinen yhteys 
sosialismin oloissa

■ Tuotantosuhteiden perustana sosialismin oloissa on tuotanto
välineiden yhteiskunnallinen, sosialistinen omistus. Kapitalismin 
aikana tuotantovälineet ovat erotetut työtätekevistä ihmisistä 
yksityisomistuksen muurilla, minkä vuoksi työvoiman yhdistä
minen tuotantovälineisiin tapahtuu näiden omistajien etujen
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pohjalla ja siihen liittyy väistämättömästi sovittamattomia etu- 
vastakohtia. Sosialismin vallitessa toteutetaan tuotannon henki
löllisten ja aineellisten tekijöiden yhdistäminen toisiinsa tuo
tantovälineiden yhteisomistuksen pohjalla. Työvoima lakkaa ole
masta tavaraa. Sosialismin oloissa ei ole eikä voi olla ihmisen 
harjoittamaa toisen ihmisen riistoa eikä herruus- ja alistussuh
detta. Ihmisten väliset suhteet tuotantoprosessissa ilmenevät 
riistosta vapaiden työntekijöiden toverillisessa yhteistyössä ja 
keskinäisavussa.

Marx selitti, että yhteiskunnan edistykselle on aina välttämä
töntä työ, joka luo tuotteita yli sen määrän, mikä tarvitaan tuot
tajien omiin tarpeisiin. Mutta kapitalismin aikana työ luo lisä
arvoa, jonka kapitalisti anastaa itselleen. Sosialistisessa yhteis
kunnassa tämä työn osuus menee työtätekevien henkilökohtaisen 
kulutuksen lisäämiseen ja yhteiskunnallisiin tarpeisiin. Sen 
vuoksi työ sosialismin oloissa on työtä ihmistä itseään ja työtä
tekevien yhteiskuntaa varten.

Yhteiskunnallinen omistus on sosialistisessa yhteiskunnassa 
muodoltaan joko valtion omistusta (koko kansan omistusta) tai 
osuuskunnaasta ja kollektiivitaloudellista (kollektiivitalouksien 
ja muiden osuuskunnallisten yhtymien) omistusta. Valtion sosia
listisissa tuotantolaitoksissa tuotantovälineet ja valmistettavat 
tuotteet kuuluvat koko kansan omistukseen. Se on sosialistisen 
omistuksen korkein ja kehittynein muoto, tuotantovälineiden ja 
työn yhteiskunnallistaminen koko maan mitassa.

Reformistiset ideologit ja marxilaisuuden revidoijat hyökkäi- 
levät sosialistisen omistuksen valtiollista muotoa vastaan. He 
väittävät, että perustuotantovälineiden sosialistinen kansallista
minen ei pelasta työläisiä riistolta ja johtaa demokratian madal
tamiseen. Revisionistiset teoreetikot saarnaavat, ettei sosialisti
sen yhteiskunnan tule rakentua valtion omistukselle, vaan yksin
omaan ryhmäomistukselle.

Sosialistisen ryhmäomistuksen ja valtion sosialistisen omis
tuksen vastakkainasettaminen on kestämätöntä ja vahingoittaa 
sosialismin asiaa. Ryhmäomistus (osuuskunnaninen omistus) on 
sosialismin aikana tärkeä taloudellinen muoto pientuotannon 
uudistamisessa. Se on laajalti levinnyt maataloudessa ja palve
lee myös pienen käsityötuotannon muuttamista sosialistiseksi. 
Mutta johtavana sosialistisessa taloudessa on koko kansan,
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valtion omistus. Sosialistisen suurteollisuuden pirstominen ja 
hajottaminen jakamalla tuotantolaitokset pienille kollektiiveille 
merkitsee kieltäytymistä sosialistisesti järjestetyn suurtuotan
non eduista.

Talouden johtamisessa tulee tietenkin toteuttaa mahdollisim
man suurta joustavuutta demokraattisen sentralismin periaatteen 
pohjalla. Sosialistisen talouselämän johtamismuotona tulee olla 
keskityksen ja paikallisien aloitteisuuden järkevä yhdistäminen, 
minkä puolestaan määrää teollisuuden kehityksen yleinen taso 
ja se, missä määrin on käytettävissä ammattitaitoista teknillistä 
ja hallinnollista henkilökuntaa.

Reformistien ja revisionistien väite, että valtion sosialistisen 
tuotantovälineiden omistuksen yhteydessä voi olla riistoa, on 
järjetön. Ihmisen harjoittamalle toisen ihmisen riistolle on luon
teenomaista, että tietty tuotantovälineet omistava luokka anastaa 
lisätuotteen. Sosialismin vallitessa ei ole sellaista asiaintilaa, 
että jotkin luokat ovat vailla tuotantovälineitä toisten luokkien 
riistäessä niitä tuotantovälineiden monopolisen omistamisen 
nojalla. Sosialistisessa yhteiskunnassa kaikki tuotantovälineet 
ovat yhteiskunnan omaisuutta ja kuuluvat työtätekeville. Siinä 
on toteutettu periaate: „Ken ei työtä tee, hänen ei syömänkään 
pidä.” Koko lisätuote, joka luodaan koko kansan omistamassa 
tuotannon valtionsektorissa, koituu koko yhteiskunnan hyväksi.

Valtion ja osuuskunnallinen omistus ovat yhden ja saman, 
nimenomaan sosialistisen tuotantotavan kaksi eri kehitysmuotoa. 
Kumpikin näistä omistusmuodoista on sosialistinen, ne molem
mat palvelevat kansan etuja ja johtavat yhteen päämäärään, 
kommunistisen yhteiskunnan rakentamiseen. Niiden ero on vain 
siinä, että koko kansan omistuksella on korkeampi yhteiskunnal
listumisen taso kuin ryhmäomistuksella. Tietenkään ei omis
tuksen kollektiivitaloudellinen muoto polje paikallaan, vaan 
kehittyy.

Sosialistisen omistuksen kahden muodon syntyminen heijas
taa niitä erikoisuuksia, joita esiintyy työväenluokalla ja pientuot
tajilla — työtätekevillä talonpojilla ja käsityöläisillä — sosia
lismiin siirtymisessä. Kapitalistisen suurtalouden ja pienen 
tavarantuotannon sosialistiseksi muuttuminen ei voi toteutua 
samanlaista tietä, sillä nämä eroavat toisistaan omistuksen 
luonteen, tuotannon . yhteiskunnallistumisasteen ja tuotanto
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voimien kehityksen puolesta. Pientuotanto nojautuu omistukseen, 
joka perustuu henkilökohtaiseen työhön. Kapitalistinen suur
talous on luotu vieraan työn riistolla ja sen hallussa ovat kehit
tyneemmät tuotantovälineet kuin pienellä tavaratuotannolla. 
Pientavaratalous on hajanaista, kapitalistinen suurtuotanto on 
saavuttanut korkean keskittymisasteen.

Sosialistinen valtion omaisuus syntyi tuloksena kapitalistis
ten tuotantolaitosten yhteiskunnallistamisesta, riistäjäluokille 
kuuluneiden tuotantovälineiden sosialistisesta kansallistami
sesta. Sosialistinen osuuskunnallinen ja kollektiivitalousomai- 
suus puolestaan syntyi pientuottajien, talonpoikien ja käsityö
läisten, vapaaehtoisen yhteenliittymisen kautta.

V. I. Leninin laatimassa kommunistisen rakennustyön ohjel
massa oli maan teollistamis- ja sähköistämissuunnitelman ohella 
tärkeä sijansa osuustoimintasuunnitelmalla, joka osoitti ainoan 
oikean tien työtätekevien talonpoikien miljoonia käsittävän jou
kon mukaanvetämiselle sosialismin rakentamiseen, tien koneis
tetun sosialistisen suurmaatalouden luomiseen.

Maan teollistaminen vei valtavassa määrin eteenpäin Neu
vostoliiton tuotantovoimien kehitystä ja oli samalla sosialististen 
tuotantosuhteiden laajennetun uusintamisen ilmaus. Sosialisti
sen teollisuuden kehitys edisti maatalouden sosialistista uudel
leenjärjestämistä ja teknillistä uudelleenvarustamista, sillä sen 
tuloksena maaseutu sai tarvitsemiaan traktoreita ja muita nyky
aikaisia koneita.

Neuvostoliiton maataloudessa sosialistinen tuotanto kehittyi 
pääasiassa kollektiivitaiouksien muodossa. Tämä johtui siitä, 
että maaseudulla oli ollut vallitsevana pientavaratalous. Ainoas
taan osalle tilanherroilta pois otetusta kansallistetusta maasta 
muodostettiin valtiontalouksia, neuvostotiloja. Neuvostotilojen 
osuus maataloudessa kasvoi huomattavasti, erityisesti silloin, 
kun taistelussa maatalouden jatkuvaksi kohottamiseksi otettiin 
käyttöön uudis- ja nurmettuneet maat.

Kollektiivitalousjärjestelmän luomisessa ja lujittamisessa 
esittivät suurta historiallista osaa kone- ja traktoriasemat, jotka 
kollektiivitaloudellisen rakennustyön ensi vaiheissa olivat tarkoi
tuksenmukaisin valtionavun muoto kollektiivitalouksille.

Kapitalistisen teollisuuden kansallistaminen, voimakkaan 
sosialistisen teollisuuden kehitys sekä talonpoikien ja
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käsityöläisten pientalouden sosialistinen uudelleenjärjestäminen 
johtivat sosialististen tuotantosuhteiden täydelliseen voittoon- ja 
ihmisen harjoittaman toisen ihmisen riiston täydelliseen hävittä
miseen. Näin ollen sosialismin voiton tuloksena hävitettiin 
tuotannon yhteiskunnallisen luonteen ja tuotantovälineiden 
yksityiskapitalistisen omistuksen välinen ristiriita, joka on kapi
talismin parantumaton perusristiriita ja johtaa kapitalismin 
tuhoutumiseen.

Sosialistisen talousjärjestelmän rakennustyö on kaikissa 
maissa yhteisten lakien alainen. Samalla sillä on eri maissa 
erikoispiirteitäkin, jotka johtuvat yhteiskunnallisten ja historial
listen olosuhteiden omalaatuisuudesta. Konkreettisista ehdoista 
riippuen ovat teollisuuslaitosten kansallistamisen muodot, 
menettelytavat ja vauhti sekä sosialistisen talousmuodon kehi
tys olleet erilaisia.

Erotukseksi Venäjän sosialistisesta vallankumouksesta eivät 
maanomistusolojen uudistukset kansandemokratian maissa 
käsittäneet kaikkien maiden kansallistamista. Tällöin otettiin 
huomioon, että yksityisomistuksen perinteet ovat talonpojilla 
näissä maissa vahvemmat kuin Venäjällä. Maauudistusten eri
koisuuksista johtuu talonpoikaistalouksien osuuskunnallistami- 
sen muotojen tietty omalaatuisuus. Kansandemokratian maissa 
muodostui ja kehittyi erityyppisiä tuotanto-osuuskuntia, kollek- 
tiivitalouksien tyyppisiä tuotanto-osuuskuntia, joissa työkalut ja 
maa on yhteiskunnallistettu ja tulot jaetaan työn mukaan; on 
sellaisiakin tuotanto-osuuskuntia, joissa työkalut ja työ on 
yhteiskunnallistettu ja maa on yhdistetty yhtenäiseksi viljel
mäksi, mutta jäänyt osuuskunnan jäsenten omistukseen. Näissä 
osuuskunnissa suurin osa tuloista jaetaan työn mukaan ja pie
nempi osa osuuskunnan jäsenen maaosuutta vastaavasti. Sosia
lismiin siirtymisen muotona on eräissä maissa sovellettu laajalti 
myös talonpoikaistalouksien osuuskunnallistamisen puolisosia- 
listisia muotoja.

Sosialistiset tuotantosuhteet edistävät voimakkaasti tuotanto
voimien kehitystä. Tilanherrojen ja porvariston hallitsema 
Venäjä jäi jälkeen monista maista. Kapitalismin ympäröimä 
sosialistinen Neuvostoliitto muuttui lyhyessä ajassa ja vaikeissa 
oloissa mahtavaksi teollisuus- ja kollektiivitalousvaltioksi, koho
ten teollisuustuotantonsa määrässä ensimmäiselle sijalle Euroo
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passa. Myös kaikissa kansandemokratian maissa on tuotannon 
kehitysvauhti suuresti nopeutunut sosialististen tuotantosuhtei
den perustalla.

Yhteiskunnallisen kehityksen perustana sosialisminkin oloissa 
on tuotantovoimien kasvu ja ennen kaikkea tuotantokaluston 
lisääntyminen ja ajanmukaistuminen. Raskas teollisuus, joka 
valmistaa tuotantovälineitä, on koko kansantalouden ja teknilli
sen edistyksen perustus, työtätekevien vauraan ja sivistyneen 
elämän lähde. Kommunismi, sanoi V. I. Lenin, on neuvostovalta 
ynnä koko maan sähköistäminen. Työväenluokan sosialistisen 
vallan aikana maan sähköistäminen on kehittynyt suunnitelmal
lisesti ja johdonmukaisesti, mikä merkitsee koko kansantalouden 
siirtämistä uusimman tekniikan perustalle. Tuotantovoimien 
jatkuvan kehityksen perusehtona on kaikkien kansantalouden 
alojen teknillinen edistys.

Sosialistisen yhteiskunnan tuotantovoimien kehitykselle on 
luonteenomaista kaikkien työtätekevien sivistyksellisen ja teknil
lisen tason herkeämätön kasvu, laaja ja yhä lisääntyvä tieteen 
soveltaminen. Sosialistiset tuotantosuhteet edistävät kaikinpuo
lin työtätekevien luovien kykyjen kehittymistä, mikä ilmenee- 
selvästi sosialistisen tuotannon parantamiseen tähtäävien kek
sintöjen ja järkiperäistämisehdotusten lukumäärän nopeana 
kasvuna.

Tuotantovoimien kehityksen voimakkaana lähteenä sosialis
min oloissa on sosialistinen kilpailu, joka ilmentää uusia tuo
tantosuhteita ihmisten välillä. Porvarillisessa yhteiskunnassa 
kilpailu merkitsee saaliinhimoista kamppailua liikevoitosta, kat
keraa kilpataistelua yksityisten etujen puolesta. Sosialistisen 
kilpailun liikkeellepanevana vaikuttimena on pyrkimys saavuttaa 
tuotannon yleinen nousu kaikkien työtätekevien aineellisten ja 
sivistyksellisten tarpeiden tyydyttämiseksi.

Sosialismin, kuten jokaisen muunkin tuotantotavan vallitessa 
tuotantovoimat ovat liikkuvammat ja nopeammin muuttuvat kuin 
tuotantosuhteet. Sen vuoksi ristiriitoja tuotantovoimien ja tuo
tantosuhteiden välillä ilmaantuu myös sosialistisessa yhteiskun
nassa. Sosialisminkaan aikana ei tuotantosuhteiden ja tuotanto
voimien luonteen vastaavaisuus ole ehdotonta eikä muuttuma
tonta, vaan liikkuvaa ja ristiriitaista. Olisi väärin luulla, että 
yhteiskuntakehityksen jossakin vaiheessa muodostuisi tuotanto
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voimien ja tuotantosuhteiden välille jonkinlainen absoluuttinen 
vastaavaisuus. Se merkitsisi yhteiskunnan taloudellisen kehityk
sen loppua. .....Täydellistä yhtäläisyyttä” (ristiriitojen puuttumi
sen mielessä.— Toim.), selitti Lenin, „ei esiinny edes tavallisiin- 
missakaan luonnon ilmiöissä.” 1 Hän totesi, että tällaista vastaa- 
vaisuutta „ei tule olemaan koskaan, että sitä ei voi olla luonnon 
kehityksessä eikä myöskään yhteiskunnan kehityksessä...” 1 2

Mutta sosialismin oloissa ei ole antagonistisia luokkia, ja sen 
vuoksi tuotantovälineet eivät enää esiinny työtätekeville viha
mielisenä voimana, vaan ovat yhteisomaisuutta. Sosialistisessa 
yhteiskunnassa tuotantovoimien kasvu johtaa sosialististen tuo
tantosuhteiden lujittumiseen ja kehitykseen.

Kaikissa luokkayhteiskunnissa merkitsee tuotantosuhteiden 
muuttuminen tuotantovälineiden siirtymistä yhden luokan 
käsistä toisen luokan käsiin. Se tapahtuu kärkevän luokkatais
telun tuloksena. Sosialismin vallitessa tuotantovoimien kehitys 
ei johda selkkaukseen tuotantosuhteiden kanssa, koska ei ole 
riistäjäluokkia, joiden etu vaatii vanhojen tuotantosuhteiden säi
lyttämistä. Tuotantovälineiden isäntinä ovat työtätekevät joukot, 
joiden elinedut vaativat tuotannon yhteiskunnallisten muotojen 
keskeytymätöntä kehittämistä. Ristiriidat, jotka syntyvät sosia
listisen yhteiskunnan kehitysprosessissa, ratkaistaan yhteiskun
nallisen omistuksen pohjalla, kansan yhä kasvavan sosiaalisen 
yhtenäisyyden oloissa. Ristiriidat eivät sosialismin oloissa ole 
sovittamattomia. Kun kansantaloutta johdetaan oikein, voidaan 
nämä ristiriidat huomata ajoissa ja ratkaista, joten ne eivät 
johda selkkaukseen.

Esimerkiksi pienet kollektiivitaloudet, jotka syntyivät maa
talouden koneellistamisen ollessa vielä heikosti kehittynyttä, 
alkoivat tulla ajan kuluessa taloudellisesti epäedullisiksi ja maa
taloustuotannon jatkuvan kehityksen kannalta haitallisiksi. Kun 
sosialistinen maatalous sai mahtavan nykyaikaisen tekniikan 
avukseen, pienet kollektiivitaloudet lakkasivat vastaamasta kas
vaneita tuotantovoimia, koska niissä ei voitu tehokkaasti sovel
taa nykyaikaisia voimakkaita traktoreita ja leikkuupuimureita, 
toteuttaa maatalouden täyskoneellistamista.

1 V. I. Lenin, Teokset, 21. osa, s. 142.
2 V. /. Lenin, Teokset, 27. osa, ss. 335—336; 32. osa, s. 334.
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Kommunistinen puolue ja neuvostohallitus suorittivat kollek- 
tiivitalonpoikaiston kannattamana kollektiivitalouksien suuren
tamisen yhdistelemällä niitä, mikä teki mahdolliseksi soveltaa 
tehokkaammin nykyaikaista tekniikkaa, kehittää maataloustuo
tannon täyskoneellistamista sekä parantaa työn järjestelyä ja 
agrotekniikkaa.

Näin ratkaistiin ristiriita kasvaneiden tuotantovoimien ja 
pienten, riittämättömän tekniikan pohjalle muodostuneiden kol
lektiivitalouksien välillä. Kollektiivitalouksien laajentaminen 
merkitsi sosialististen tuotantosuhteiden kehitystä maatalou
dessa. Pieniä kollektivistiryhmiä käsittäneiden vähäisten artte- 
lien hallussa olleet kollektiivitalouksien tuotantovälineet siirtyi
vät suurille artteleille, jotka yhdistivät suuremman joukon 
samoja kollektiivitalonpoikia. Tämä siirtyminen tapahtui ilman 
minkäänlaisia selkkauksia ja yhteentörmäyksiä, koska ei ollut 
riistoa eikä tapahtunut tuotantovälineiden omistajien vaihtu
mista.

Neuvostoliiton ja kansandemokratian maiden kokemus osoit
taa, että sosialististen tuotantosuhteiden eri puolien välisten 
samoin kuin poliittisen päällysrakenteen eräiden ainesten ja 
tuotantovoimien kasvun välisten ristiriitojen paljastaminen ja 
ratkaiseminen on välttämätön ehto tuotannon kehityksen nopeu
tumiselle.

Tässä suhteessa on kuvaava Neuvostoliitossa v. 1957 suori
tettu teollisuuden ja rakennustoiminnan johdon uudelleenjärjes
tely. Keskitetty, talousaloittani ministeriöiden kautta rakentuva 
johtamisjärjestelmä, joka oli esittänyt tärkeätä myönteistä osaa 
taloudellisessa rakennustyössä, lakkasi vastaamasta tuotannon 
ja rakennustyön suunnattomia mittasuhteita. Virastojen väliset 
raja-aidat olivat alkaneet häiritä teollisuuslaitosten yhteistyön 
ja erikoistumisen kehitystä sekä voimavarojen ja luonnonrik
kauksien käyttöä. Kansantalousneuvostojen perustaminen ja eri 
teollisuudenalojen ja rakennusalan ministeriöiden ja virastojen 
lakkauttaminen merkitsi valtion elinten rakenteen muuttumista, 
ts. päällysrakenteen eräiden ainesten muuttumista. Samalla 
tapahtuu tiettyjä muutoksia myös taloudellisissa yhteyksissä ja 
suhteissa. Se ei tietenkään merkitse omistusmuotojen muuttu
mista, vaan ainoastaan alueiden sisäisten ja niiden välisten 
uusien tuotannon yhteistyömuotojen sekä tuotantolaitosten ja
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talousalueiden välisten uusien yhteysmuotojen kehitystä, siis 
eräiden uusien yhteysmuotojen perustamista ihmisten, aineellis
ten hyödykkeiden tuottajien välillä, valtion ja koko kansan omis
tuksen puitteissa ja perustalla.

Suuri ja poikkeuksellisen tärkeä askel sosialististen tuotanto
suhteiden kehityksessä ovat toimenpiteet kone- ja traktoriase- 
mien uudelleenjärjestämiseksi ja kollektiivitalousjärjestelmän 
jatkuvaksi lujittamiseksi. Vuoteen 1958 saakka valtion ja kollek- 
tiivitalouksien välillä vallinnut tuotantosuhteiden muoto, joka 
ilmeni kollektiivitalouksien tuotannollis-teknillisessä auttami
sessa kone- ja traktoriasemien kautta, lakkasi vastaamasta maa
talouden tuotantovoimien jatkuvan kehityksen vaatimuksia. Kol- 
lektiivitaloudet vaurastuivat ja lujittuivat sosialistisina talouk
sina, niissä kasvoi kokeneita työntekijöitä. Kollektiivitaloudet 
pystyivät tekemään suuria pääomansijoituksia talouteensa, 
hankkimaan itselleen monipuolista kalustoa ja käyttämään sitä 
oikealla tavalla. Mutta monimutkainen maataloustekniikka oli 
keskitetty kone- ja traktoriasemille, jotka suorittivat suurimman 
osan kollektiivitalouksien peltotöistä. Tästä johtui, että maa
talouden perustuotantovoima, kollektiivitalouksien työvoima, tuli 
ikään kuin syrjäytetyksi sellaisesta tuotantokalustosta kuin trak
torit ja muut koneet. Kahden isännän (kollektiivitalouksien sekä 
kone- ja traktoriasemien) olemassaolo alkoi haitata työvoiman ja 
tekniikan tehokasta käyttöä maataloudessa.

Traktorien ja muiden maatalouskoneiden myynti kollektiivi- 
talouksille lujitti teollisuuden välittömiä taloudellisia yhteyksiä 
maatalouteen. Sosialististen tuotantosuhteiden kehityksen poh
jalla kollektiivitalouksien tuotannossa yhdistyivät tällöin yhte
näisen johdon alaisuuteen valtiolle kuuluva ja kollektiivitalouk
sien käyttöön ainiaaksi kiinnitetty maa, nykyaikainen kone
tekniikka ja kollektiivitalouksien työvoima.

Neuvostoliiton sosialistisen maatalouden kehityksen tulok
sena kollektiivitaloudellinen omistus muuttui huomattavasti laa
dullisessa suhteessa, verrattuna kollektiivitalouksien rakemius- 
työn alkuvaiheeseen. Nykyoloissa kollektiivitalouksien jakamat
tomat varannot alkavat luonteeltaan yhä enemmän muistuttaa 
koko kansan omistusta.

Kommunistinen puolue pitää päättävästi linjanaan sitä, että 
kommunismin rakentamisen maaseudulla tulee tapahtua molem-
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pia sosialistisia tuotantomuotoja, sekä neuvostotiloja että kollek- 
tiivitalouksia, kehittämällä.

On otettava huomioon, että koko kansan omistuksella ja 
osuuskunnallis-kollektiivitaloudellisella omistusmuodolla ei ole 
ainoastaan eroavuuksia, vaan niillä on yhteisiäkin peruspiirteitä, 
koska molemmat edustavat yhtenäistä sosialistista talousjärjes
telmää.

Koko kansan sosialistiset laitokset — tehtaat, rautatiet ja 
voimalaitokset — muodostavat neuvostoyhteiskunnan elämän 
perustan, myös kollektiivitalonpoikaiston elämän perustan. Kol- 
lektiivitalouksien tuotanto — osuuskunnallis-kollektiivitaloudel- 
linen omaisuus — on puolestaan sosialistisen talouden erotta
maton, elintärkeä osa.

Kollektiivitalous ei vain käytä hyväkseen koko kansan omis
tuksen etuja, vaan se antaa oman panoksensa koko kansan, yleis
valtakunnallisten tarpeiden tyydyttämiseen. Kollektiivitalonpojat 
osallistuvat aktiivisesti maan edessä olevien tehtävien ratkai
suun ja yhä selvemmin tajuavat, että työ kollektiivitaloudessa 
<on osa yhteistä asiaa.

Kahden sosialistisen omistusmuodon yhteensulautuminen 
tulevaisuudessa ei tapahdu kollektiivitaloudellis-osuuskunnalli- 
sen omistuksen väistymisen tuloksena, vaan sen kaikinpuolisen 
kehittämisen kautta, kohottamalla sen yhteiskunnallistumisen 
tasoa sosialistisen valtion avulla.

Ristiriidat tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välillä sosia
lismin oloissa koskevat myös sellaisia puolia itse tuotantosuhtei
den kehityksessä kuin jaon ja vaihdon suhteita. Tuotantovoimien 
kehittyessä kehittyvät myös jaon muodot; tällöin säilyy ja lujittuu 
työntekijäin aineellisen kiinnostuksen periaate. Aineellisen kiin
nostuksen periaatteen rikkominen jarruttaa tuotantovoimien 
kehitystä, minkä on havainnollisesti osoittanut Neuvostoliitossa 
ja  eräissä kansandemokratian maissa maatalouden eräiden alo
jen, erityisesti karjatalouden, tietty jälkeenjääneisyys.

Ristiriidat tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välillä voi
vat siis monimutkaistua ja kärjistyä myös talouspolitiikassa 
esiintyneiden puutteiden ja virheiden vuoksi. Sattuu tapauksia, 
jolloin sosialismin aikana käytännössä jako suoritetaan tasaa
malla, joten tunnolli&empaa ja ammattitaitoa vaativampaa työtä 
ei kannusteta. Toisaalta päästetään joskus muodostumaan eri
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työntekijäryhmien palkoissa aiheettoman suurta eroavuutta. 
Molemmat ilmiöt ovat ristiriidassa sosialistisen jakoperiaatteen 
kanssa, joka perustuu työn laatuun ja määrään. Kommunistinen 
puolue ja sosialistinen valtio poistavat nämä epäkohdat ja 

.parantavat jaon järjestelmää edistääkseen tuotannon kehitystä.
Myös vaihtosuhteet voivat sosialismin oloissa joutua risti

riitaan tuotantovoimien kehityksen vaatimusten kanssa. Erilais
ten tuotteiden hintojen aleneminen tai kohoaminen, myynnissä 
ilmenevä joidenkin tavaroiden riittämättömyys tai liiallinen run
saus häiritsevät työn mukaan tapahtuvan jaon sosialistisen 
periaatteen johdonmukaista toteuttamista ja jarruttavat niin 
ollen työn tuottavuuden kasvua.

Tuotannon yhteiskunnallisten muotojen, jaon ja vaihdon 
parantuminen auttaa selviytymään nopeammin ristiriidoista ja 
kasvun vaikeuksista, jotka liittyvät sosialistisen talouselämän 
nopeaan nousuun ja kansan aineellisten ja sivistyksellisten tar
peiden kehitykseen. Ainoastaan tuotannon katkeamattoman kehi
tyksen pohjalla voidaan menestyksellisesti voittaa ristiriidat 
sosialistisen yhteiskunnan jäsenten kasvavien tarpeiden ja näi
den tyydyttämiseen vielä riittämättömän aineellisen ja teknillisen 
perustan välillä.

Sosialistisessa yhteiskunnassa eivät liikatuotannon talous- 
pulat ole mahdollisia, koska sosialistisen tuotannon kasvu johtaa 
työtätekevien aineellisen hyvinvoinnin kohoamiseen. Tuotannon 
laajentumista seuraa sosialismin oloissa kulutuksen laajentumi
nen. Kuten Lenin osoitti, sosialismi merkitsee «yhteiskunnalli
sen tuotantoprosessin suunnitelmallista järjestämistä yhteiskun
nan kaikkien jäsenten hyvinvoinnin ja kaikinpuolisen kehityksen 
takaamista varten”.

Taloudellisen kehityksen erikoisuutena sosialismin oloissa ei 
ole se, että se olisi muka vapaa objektiivisten taloudellisten 
lakien alaisuudesta, vaan että se on vapaa yhteiskunnallisen 
tuotannon vaistonvaraisesta kehityksestä. Tällöin on hävitetty 
tuotteiden herruus tuottajiin nähden ja yhteiskunnallisen tuotan
non anarkia on korvattu tuotannon suunnitelmallisella järjes
telyllä. Engels totesi sosialismia tarkoittaen, että kun yhteiskunta 
ottaa haltuunsa tuotantovälineet, ihmiset tulevat yhteiskunnalli
sen elämän ehtojen herroiksi: «Oman yhteiskunnallisen toimin
tansa lakeja, jotka siihen saakka ovat olleet heitä vastassa vie
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raina, heitä hallitsevina luonnonlakeina, ihmiset tulevat silloin 
täydellä asiantuntemuksella käyttämään hyväkseen ja sen kautta 
hallitsemaan niitä.” 1 Sosialistisen yhteiskuntajärjestelmän 
paremmuuteen ja saavutuksiin nojaten puolue määrittelee tietoi
sesti, ennakolta laaditun suunnitelman mukaisesti moniksi vuo-, 
siksi eteenpäin tuotannon ja kansan aineellisen hyvinvoinnin 
kasvun, omistusmuotojen muuttumisen ja yhteiskunnallisten 
suhteiden kehittämisen, kulttuurin ja tieteen kehityksen näköalat 
sekä uuden ihmisen muodostumistiet.

Se on historiassa uusi ilmiö, joka merkitsee yhteiskunnan 
astumista käytännöllisen etenemisen tielle kohti todellista vapau
den valtakuntaa.

5. Sosialismista kommunismiin siirtymisen lainmukaisuudet

Sosialismi ei ole yhteiskuntaelämän muuttumaton ja lopulli
nen muoto. Myös sosialismin oloissa yhteiskunta kehittyy dialek
tisesti alemmasta korkeammalle. Sosialismi on kommunistisen 
yhteiskuntamuodostuman ensimmäinen, alempi vaihe. Tässä 
vaiheessa luodaan edellytykset siirtymiselle kehityksen korkeam
malle asteelle, kommunismiin.

Sosialismilla ja kommunismilla on yhteinen yhteiskunnalli
nen ja taloudellinen perusta: tuotantovälineiden yhteisomistus 
ja suunnitelmallisesti kehittyvä yhteiskunnallinen tuotanto, joka 
yhä täydellisemmin tyydyttää yhteiskunnan kaikkien jäsenten 
tarpeet. Mutta näiden vaiheiden välillä on myös oleellisia eroa
vuuksia. Sosialismin aikana eivät yhteiskunnallinen tuotanto ja 
työn tuottavuus ole vielä saavuttaneet sellaista tasoa, että voi
taisiin taata kulutustarvikkeiden runsaus, eikä näitä jaeta yhteis
kunnan jäsenten tarpeiden, vaan työn mukaan. Sosialismin vai
heessa säilyy ihmisten välillä näin ollen väistämättömästi vielä 
tietty taloudellinen eriarvoisuus, koska ihmisillä on erilainen 
ammattitaito, erilainen lahjakkuus ja työkyky sekä perheen eri
lainen kokoonpano, joten he saavat erisuuruisia tuloja henkilö
kohtaisten tarpeidensa tyydyttämiseen. Sosialismin vallitessa, 
on vielä olemassa eräitä luokkaeroavuuksia työläisten ja

1 F. Engels, Anti-Döhring, s. 285.
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talonpoikien välillä, oleellisia eroja kaupungin ja maaseudun 
sekä henkisen ja ruumiillisen työn välillä. Työläisten ja talon
poikien sivistyksellinen ja teknillinen taso ei vielä kohoa 
insinööri- ja teknikkokunnan tasolle. Mutta samalla häviää yhä 
•enemmän kapitalismilta peritty eroavuus kaupungin ja maa
seudun väliltä ja tapahtuu koko kansan sivistyksellisen ja tek
nillisen tason kohoaminen.

Kommunismissa tulee olemaan tuotannon korkeampi kehitys
taso, joka tekee mahdolliseksi taata aineellisten ja henkisten 
hyödykkeiden runsauden ja kaikkien ihmisten tarpeiden täydelli
sen tyydyttämisen. Kun sosialistisessa yhteiskunnassa noudate
taan pääasiallisesti jaon periaatetta ..jokainen kykyjensä mu
kaan, jokaiselle työnsä mukaan”, niin kommunismissa toteutuu 
periaate ..jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle tarpeittensa 
mukaan”.

Kommunismissa, jota kohti sosialistinen yhteiskunta asteit
tain etenee, katoavat omistuksellisen eriarvoisuuden ja luokka- 
eroavuuksien kaikenlaiset jäännökset, hälvenevät jäljet aikai
semmasta vastakkaisuudesta henkisen ja ruumiillisen työn sekä 
kaupungin ja maaseudun väliltä. Sosialistisen tuotannon kehitys 
johtaa ajan kuluessa siihen, että sosialistisen omistuksen kaksi 
muotoa sulautuu yhdeksi, kaikki tuotannon alat käsittäväksi 
koko kansan omistukseksi.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjelmassa on an
nettu kommunistisen yhteiskunnan syvällinen ja kaikinpuolinen 
tieteellinen määritelmä:

„Kommunismi on luokaton yhteiskuntajärjestelmä, jossa 
tuotantovälineet ovat koko kansan yhteisessä omistuksessa, 
yhteiskunnan kaikki jäsenet ovat sosiaalisesti täysin yhdenver
taisia ja jossa ihmisten kaikin puolin kehittyessä kasvavat myös 
tuotantovoimat alati kehittyvän tieteen ja tekniikan pohjalla, 
kaikki yhteiskunnan rikkauden lähteet pulppuavat vuolaina ja 
toteutuu suuri periaate ’jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle 
tarpeittensa mukaan’. Kommunismi on järjestyneisyydeltään 
korkeatasoinen vapaiden ja tietoisten työihmisten yhteiskunta, 
jossa yhteiskunnallinen itsehallinto vakiintuu, työnteko yhteis
kunnan hyväksi muodostuu kaikkien ensimmäiseksi elämän
tarpeeksi, tiedostetuksi välttämättömyydeksi ja jokaisen kykyjä 
käytetään kansan mahdollisimman suureksi hyödyksi.”
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Puolueen ja neuvostokansan taloudellinen päätehtävä on 
kahden vuosikymmenen kuluessa luoda kommunismin aineelli
nen ja teknillinen perusta.

Tämän tuloksena Neuvostoliitolla tulee olemaan ennennäke
mättömän mahtavat tuotantovoimat ja se saavuttaa ensimmäisen 
sijan maailmassa tuotteiden valmistuksessa asukasta kohti.

Kommunismin korkeamman vaiheen aineellinen ja teknillinen 
perusta kasvaa esiin jo sosialismin oloissa kehittyvistä proses
seista, erityisesti sellaisista kuin kaikinpuolisesta sähköistämi
sestä, tuotannon täyskoneellistamisesta ja automatisoinnista, 
kemian soveltamisesta kansantalouteen, uusien energialähteiden 
käytöstä, työtätekevien sivistyksellisen ja teknillisen tason kas
vusta sekä tuotannon organisaation jatkuvasta parantamisesta. 
Kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan reaalisena 
olennoitumana ovat jättiläismäiset voimalaitokset, valmiiksi 
rakennetut tai rakenteilla olevat automaattiset linjat, työosastot 
tai kokonaiset tuotantolaitokset, jotka on luotu tieteen ja teknii
kan uusimpien saavutusten pohjalla. Aineellinen ja teknillinen 
perusta takaa sen tuotannon tason, joka on välttämätön kulutus- 
tarvikkeiden runsauden aikaansaamiselle ja luo myös ehdot 
sosialististen tuotantosuhteiden kaikkien puolien kehitykselle, 
niiden asteittaiselle muuttumiselle kommunistisiksi tuotantosuh
teiksi.

Kommunismin aineellinen ja teknillinen perusta, jota nyt luo
daan, käsittää niin teollisuuden kuin maataloudenkin, niin kau
pungin kuin maaseudunkin. Tuotantovoimien kehitystason suh
teen maaseutu pääsee kaupunkien tasalle. Maataloustyö muuttuu 
teollisen työn lajiksi.

Jo nyt on varsinkin eturivin kollektiivitalouksillamme paljon 
traktoreita, leikkuupuimureita, autoja ja erilaisia maatalous
koneita. Ne perustavat omia mekaanisia työpajojaan ja yhä laa
jemmassa määrässä käyttävät sähkövoimaa tuotannossa ja koti
tarpeiksi. Työn luonne muuttuu ja samalla muuttuu talonpojan 
olemus; hänestä tulee ammattitaitoinen työntekijä, alansa eri
koistuntija, joka sivistykselliseltä ja teknilliseltä tasoltaan on 
lähellä työläistä.

Kollektiivitalouksien tuotantovoimien ja yhteiskunnallisen 
rikkauden edelleen kasvaessa kollektiivitaloudellinen omistus 
tulee yhä enemmän lähentymään koko kansan omistuksen tasoa.
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Kollektiivitalouksien jakamattomat varannot, jotka muodostavat 
kollektiivitaloustuotannon kehityksen perustan, tulevat suurene
maan. Kollektiivitalouksien yhteiskunnallinen tuotanto tulee yhä 
täydellisemmin käsittämään kaikki maatalouden alat. Kollektiivi- 
talouksien tuotannon yhteiskunnallistumisen taso nousee ja kol
lektiivitalouksien väliset yhteydet lisääntyvät. Maatalouden 
sähköistämisen kehityksen sekä tuotannon koneellistamisen ja 
automatisoinnin johdosta tapahtuu yhä enemmän kollektiivi- 
talouksien tuotantovälineiden yhdistymistä, omalaatuista sulau
tumista valtion, koko kansan tuotantovälineiden kanssa. Mitä 
nopeammin sosialistisen maatalouden tuotantovoimat kehittyvät, 
sitä nopeammin häviää ero kollektiivitaloudellisen omistuksen ja 
koko kansan omistuksen väliltä.

Kun kommunismi tulee rakennetuksi, häviävät oleelliset 
eroavuudet kaupungin ja maaseudun väliltä täydellisesti. 
Sosiaalisessa ja taloudellisessa suhteessa sekä elinehtojen ja 
kulttuurin osalta maaseutu nousee kaupunkien tasolle; rajat 
työläisten ja kollektiivitalonpoikien väliltä katoavat.

Oleellisten eroavuuksien poistaminen henkisen ja ruumiilli
sen työn väliltä saavutetaan: 1) muuttamalla työn luonnetta tuo
tannon täyskoneellistamisen ja automatisoinnin tietä; 2) kohot
tamalla työtätekevien sivistyksellistä ja teknillistä tasoa, yhdis
tämällä opetustoiminta tuotannolliseen työhön.

NKP:n ohjelma lähtee siitä, että automatisointi ja täyskoneel- 
listaminen muodostavat aineellisen pohjan sosialistisen työn 
asteittaiselle kasvamiselle ja muuttumiselle kommunistiseksi 
työksi. Perusteellisten tieteellisten laskelmien pohjalla ohjel
massa osoitetaan maan sähköistämisen sekä automatisoinnin ja 
työn täyskoneellistamisen mahdollisuuksien kasvun valtavat 
näköalat. Niinpä sähkövoiman tuotanto lisääntyy 9 tai 10 kertai
seksi, automaattisten ja puoliautomaattisten linjojen valmistus 
yli 60 kertaiseksi. »Uuden tekniikan kehitystä tullaan käyttämään 
neuvostoihmisten työehtojen perinpohjaiseen parantamiseen ja 
helpottamiseen, työajan lyhentämiseen ja elinolojen kohentami
seen, raskaan ruumiillisen työn ja sitten myös kaikenlaisen 
ammattitaitoa vaatimattoman työn poistamiseen”, sanotaan 
NKP:n ohjelmassa.

Sosialismi toteuttaa menestyksellisesti kaikkien ruumiillista 
työtä tekevien ihmisten sivistyksellisen ja teknillisen tason
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kohottamista henkisen työn tekijäin tasolle ja siten ratkaisee 
ongelman, jota kapitalismi ei pysty ratkaisemaan.

Jo tällä hetkellä on Neuvostoliitossa 40% :11a työläisistä ja yli 
23% :11a kollektiivitalonpojista oppikoulu- tai korkeakoulusivis
tys. Lähimpien 20 vuoden kuluessa saa yhteiskunnan jäsenten 
perusjoukko muodossa tai toisessa täydellisen keski- tai korkea
koulusivistyksen. Mainittakoon, että kuluneiden 20 vuoden 
aikana, vuodesta 1939 vuoteen 1959, sodanedellisen jännitystilan, 
raskaiden sotavuosien ja sodanjälkeisen jälleenrakentamisen 
oloissa kasvoi korkea- ja oppikoulusivistyksen saaneiden henki
löiden prosenttimäärä kolme ja puoli kertaiseksi.

Viime vuosina toteutettu opetuslaitoksen uudelleenjärjestämi
nen on lujittanut koulun yhteyttä elämään, tuotantoon ja helpot
tanut kommunistisesti tietoisten ja korkean opillisen sivistyksen 
omaavien sekä ruumiilliseen että henkiseen työhön pystyvien 
ihmisten valmentamistehtävien ratkaisemista. Se ei ollut tavan
omainen koulureformi, joka koskee vain opetusmetodeja. Koulun 
uudelleenjärjestelyllä oli suuren sosiaalisen uudistuksen luonne, 
sillä kansansivistys, joka rakentuu opiskelun ja tuottavan työn 
yhdistämiselle, tulee edistämään erään hyvin tärkeän sosiaalisen 
ongelman ratkaisua: oleellisten eroavuuksien poistamista henki
sen ja ruumiillisen työn väliltä.

Sosialistinen kansanopetusjärjestelmä edellyttää, että nuoriso 
päätettyään koulun ja aikuinen väestö voisivat tuotannollisen 

. työnsä ohella jatkaa opintojaan ja kohottaa sivistystasoaan 
oman kutsumuksensa ja yhteiskunnan tarpeiden mukaisesti. 
»Tieteen ja tekniikan voimakkaan kehityksen vuoksi on paran
nettava herkeämättä kaikkea teknillistä ammattiopetusta ja tuo
tannollista opetusta pitäen silmällä sitä, etteivät tuotannossa 
työskentelevät olisi vain taitavia työssään, vaan että myös 
heidän yleinen sivistyksensä yhteiskunta- ja luonnontieteiden 
alalla kohoaisi ja että he saisivat tietoja tekniikan, maatalous- 
tieteen, lääketieteen ja muiden erikoistieteiden alalta”, sanotaan 
NKP:n ohjelmassa.

Kohottaessaan sivistyksellistä ja teknillistä tasoaan työläiset 
ja kollektiivitalonpojat omaksuvat ja oppivat hallitsemaan nyky
aikaista tekniikkaa ja yhä laajemmin osallistuvat aktiiviseen 
toimintaan yhteiskunnallisen ja valtiollisen elämän sekä tieteen 
ja kulttuurin eri aloilla.
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Työläisten ja kollektiivitalonpoikien sivistyksellisen ja tek
nillisen tason nousu johtaa nykyisin vielä esiintyvien vakavien 
eroavuuksien häviämiseen kulttuurin, tieteen ja kaikkien tiedon
alojen hallitsemisen asteessa. Itse tuotannon prosessissa tapah
tuu elimellinen ruumiillisen ja henkisen työn yhteensulautumi
nen. Tuotannon automatisointi, työn tuottavuuden lisääntyminen, 
työpäivän supistuminen ja työtätekevien kulttuuritason kohoa
minen saavat aikaan heidän kaikkien kykyjensä kehittymisen, 
minkä ansiosta häviää pakottava välttämättömyys sitoa jokainen 
työntekijä yhteen tiettyyn ammattiin. Yleinen polyteknillinen 
opetus antaa ihmisille mahdollisuuden valita työnsä vapaasti 
taipumustensa mukaisesti.

Kommunismi on työväenluokan taistelun lopullinen pää
määrä, työtätekevien joukkojen ihanne, korkein ja oikeudenmu
kaisin yhteiskunta maailmassa. Miksi ei nyt heti voida luoda tätä 
kaikkein oikeudenmukaisinta, kommunistista yhteiskuntajärjes
telmää? Syy on siinä, ettei voida toimia mielivaltaisesti, vastoin 
yhteiskunnallisen kehityksen lakeja. Siirtyminen sosialismista 
kommunismiin on lainmukainen prosessi, jota ei voida mielival
taisesti rikkoa, eikä yhteiskunta voi mennä sosialistisen kehitys
vaiheen ohi.

Työn mukaan tapahtuvan jaon sosialistinen periaate pitää 
tasanjakoa mahdottomana. Tasanjako johtaisi epäoikeudenmu
kaiseen jakoon; sekä huonot että hyvät työntekijät saisivat yhtä 
suuren osuuden. Ihmisillä ei olisi aineellista kiihoketta työn tuot
tavuuden kohottamiseen, tuotteiden määrän lisäämiseen eikä tuo
tannon tekniikan parantamiseen.

Sosialismin oloissa työ tulee jo miljoonille ihmisille elämän 
tarpeeksi, kunnian asiaksi ja moraaliseksi velvollisuudeksi. Teh
tävä sisältyy siihen, että kommunismiin siirryttäessä kasvate
taan kaikissa ihmisissä kommunistista suhdetta työhön ensim
mäisenä elämäntarpeena, joka tuottaa iloa ja luomisen tyydy
tystä. Sosialismin oloissa, jolloin on vielä paljon raskasta ja 
vähätuottoista työtä, ei läheskään kaikilla ole voinut kehittyä 
kommunistista suhdetta työhön. Kapitalismin tilalle tulleessa 
yhteiskunnassa, joka ei vielä ole taloudellisesti täysin kypsynyt 
kommunismiin verraten ja jossa niin talouselämässä kuin ihmis
ten tajunnassakin esiintyy kapitalismin jäänteitä, ihmiset eivät 
ole vielä valmiit työskentelemään voimiensa ja kykyjensä mu
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kaan ilman tiettyä yhteiskunnallista valvontaa työn ja kulutuk
sen määrään nähden. V. I. Lenin on sanonut: ..Siihen saakka, 
kunnes kommunismin 'korkeampi’ vaihe tulee, sosialistit vaativat 
yhteiskunnan ja valtion taholta mitä tiukinta työn ja kulutuksen 
määrän valvontaa...” 1

Sosialismissa ei tuotanto vielä saavuta sellaista tasoa, että 
se voisi täydelleen tyydyttää kaikkien ihmisten tarpeet. Kommu
nismiin siirtyminen voi tapahtua ainoastaan sillä ehdolla, että 
kehittyneimpien kapitalististen maiden tuotannon taso tulee saa
vutetuksi ja ylitetyksi, että saadaan aikaan korkeampi työn tuot
tavuus kuin kapitalismissa.

Sosialismin ja kommunismin välillä ei ole seinää, joka erot
taisi nämä yhteiskunnallisen kehityksen vaiheet toisistaan. Siir
tyminen sosialismista kommunismiin on kehitystä yhden ja 
saman yhteiskunta- ja talousmuodostuman rajoissa. Kommu
nismi kasvaa esiin sosialismista ja on sen suoranaista jatkoa.

Olisi väärin odottaa, että kommunismi ilmaantuisi jotenkin 
odottamatta. Neuvostoliitto on jo astunut laajamittaisen kommu
nistisen rakennustyön kauteen, jonka aikana luodaan kaikki 
kommunismin aineelliset sekä henkiset edellytykset. Kommunis
tiset työn muodot kehittyvät yhä enemmän jo nykyoloissa.

Kommunististen perusteiden kehittämisessä tuotannon alalla 
esittävät suurta osaa kommunistisen työn prikaatit, jotka saavat 
yhä suuremman levinneisyyden. Pääasia tässä liikkeessä on tais
telu kapitalismiin verraten korkeamman työn tuottavuuden puo- 

, Iestä toverillisen kilpailun ja keskinäisen avun pohjalla nyky
aikaista tekniikkaa soveltaen. Kuvaavaa on, että kommunistisen 
työn prikaatit ovat etumaisia tuotannossa, huolehtivat työläisten 
sivistyksellisen ja teknillisen tason kohottamisesta, heidän 
aktiivisuudestaan yhteiskunnallisessa elämässä ja inhimillisen 
yhteiselämän perussääntöjen mallikelpoisesta noudattamisesta.

Sosialismin vallitessa perustetaan sellaisia kansalaisten ta r
peiden tyydyttämisen yhteiskunnallisia muotoja kuin yhteisruo- 
kailu, internaattikoulut, lastenseimet ja -tarhat. Huomattava ja 
jatkuvasti kasvava osa aineellisista ja sivistyksellisistä hyö
dykkeistä jaetaan yhteiskunnan jäsenten kesken riippumatta 
heidän työnsä määrästä ja laadusta, toisin sanoen maksutta.

1 V. I. Lenin, Teokset, 25. osa, s. 475.
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Yhteiskunta käyttää paljon varoja kansalaisten maksuttomaan 
opetukseen ja terveydenhoitoon, eläkehuoltoon ja suuriperheis- 
ten tukemiseen, kerhotalojen ja kirjastojen maksuttomaan pal
veluun. Tulevaisuudessa yhteiskunnan menot kansalaisten pal
veluun suurenevat edelleenkin. Yhteiskunnallisten kulutusvaran- 
tojen tämän osan kasvaminen on tärkeä edellytys asteittaiselle 
siirtymiselle kommunistisen jakoperiaatteen toteuttamiseen.

Jo sosialismi merkitsee kapitalismiin verrattuna valtavaa 
edistysaskelta yhteiskunnallisissa suhteissa, se saattaa voimaan 
sosialistisen tasa-arvoisuuden. Se ei kuitenkaan vielä ole täydel
listä tasa-arvoisuutta, mikä johtuu taloudellisen kehityksen riit
tämättömästä tasosta, yhteiskunnan luokka jakautumisen jään
nöksistä.

Kommunismissa on kaikkien ihmisten asema yhteiskunnassa 
tasa-arvoinen, yhtäläinen. Yhtenäisen kommunistisen omistus
muodon mukana muodostuu yhteiskunnan kaikkien jäsenten 
yhtäläinen suhde tuotantovälineisiin, ja jaossa tulee voimaan 
täydellinen tasa-arvo. Jokainen saa niin paljon aineellisia ja 
kulttuurihyödykkeitä kuin hän tarvitsee tervettä, sisältörikasta 
elämää ja luovaa toimintaansa varten.

Yhteiskunnan kaikki jäsenet saavat tasaveroiset mahdolli
suudet sivistyksen hankkimiseen sekä työalansa ja toimensa 
vapaaseen valintaan huomioon ottaen yhteiskunnan edut. Työn 
luonteen muuttuminen ja sellaisten työalojen häviäminen, jotka 
eivät vaadi ammattitaitoa, muodostavat samanlaiset ehdot kaik
kien ihmisten työlle ja toiminnalle. Tällöin häviävät myös miehen 
ja naisen väliltä kaikki tosiasiallisen eriarvoisuuden jäännökset, 
jotka johtuvat vanhan elintavan jäänteistä ja kotitalouden rasi
tuksista.

Kommunistinen tasa-arvoisuus ei ilmaannu äkkiä jossakin 
kaukaisessa tulevaisuudessa, vaan sitä luodaan laajamittaisen 
kommunistisen rakennustyön kestäessä. Yhteiskunnallisen rik
kauden kasvaessa supistuu eroavuus, työpalkkojen korkeamman 
ja  alemman tason väliltä. Jo lähimmän 10 vuoden kuluessa 
Neuvostoliitossa häviää pienipalkkaisten työläisten ja toimihen
kilöiden ryhmä sen johdosta, että työ, joka ei vaadi ammattitai
toa, muuttuu ammattitaitoa vaativaksi. Yhteiskunnalliset kulu- 
tusvarannot kasvavat nopeasti johtaen välittömästi kommunisti
seen jakotapaan. Yhteiskunta ei kulje jakotavan tasa-arvoisuu-
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teen tasanjaon kautta, vaan siten, että yhteiskunnallisten varan
tojen kasvu on sopusoinnussa aineellisen kiinnostuksen peri
aatteen, työn mukaan maksettavan palkan kanssa.

Siirtyminen sosialismista kommunismiin on siis prosessi, 
joka tapahtuu keskeytymättä, asteittain ja jossa tulevaisuuden 
ainekset kietoutuvat yhteen nykyisyyden kanssa.

Esimerkiksi kaikkien ihmisten tarpeiden tyydyttäminen 
välttämättömissä, kohtuullisissa rajoissa voi tulla maassamme 
toteutetuksi jo lähitulevaisuudessa. Mutta kommunistinen 
rakennustyö ei pääty tähän. Kysymys on siitä, että itse ihmisiä 
on valmennettava työskentelemään vapaaehtoisesti kykyjensä 
mukaan yhteiskunnan hyödyksi. Niin ollen täytyy ihmisten tar
peiden täydellinen tyydyttäminen yhdistää joksikin ajanjaksoksi 
työn normitukseen. Se merkitsee, että jo tällöin saavutetaan 
kulutushyödykkeiden runsaus ja että kaikkien ihmisten kohtuulli
set tarpeet voidaan täysin tyydyttää, mutta vielä toistaiseksi jää 
voimaan jaon riippuvaisuus yhteiskunnan jokaisen jäsenen työ
panoksesta.

Sosialismin kasvaminen ja muuttuminen kommunismiksi 
tapahtuu asteittain, mutta tätä muuttumista ei ole käsitettävä 
jonkinlaiseksi hitaaksi liikkeeksi. Päinvastoin, se edellyttää tuo
tantovoimien ja kulttuurin voimakasta kehitystä, todella vallan
kumouksellisia harppauksia tuotannon, tieteen ja tekniikan kehi
tyksessä. Sosialismin asteittainen kasvaminen kommunismiksi 
merkitsee ensiksi, että se on enemmän tai vähemmän pitkäai
kaista aineellisten ehtojen ja henkisten edellytysten valmistelu
prosessia siirtymiselle kommunismin alemmasta vaiheesta sen 
korkeampaan vaiheeseen; toiseksi että tämä siirtyminen ei 
tapahdu yhteiskuntajärjestelmän väkivaltaisena vaihtumisena 
toiseen, vaan elimellisenä kehityksenä korkeampiin asteisiin 
samalla yhteiskunnallisella perustalla — tuotantovälineiden 
yhteiskunnallisen omistuksen vallitessa. Sosialismista kommu
nismiin siirtymisen prosessissa kasvaa yhä nopeammin työtä
tekevien aineellinen hyvinvointi tuotannon kasvun pohjalla. 
Sosialismin lainmukainen kasvu kommunismiin voi nopeutua 
tuotannon korkean kehityksen tuloksena. Siirtyminen kommu
nismin korkeampaan vaiheeseen tapahtuu silloin, kun työ muut
tuu kaikille ensimmäiseksi elämäntarpeeksi ja kun aikaansaa
daan kaikkien aineellisten ja henkisten hyödykkeiden runsaus.
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Silloin yhteiskunta siirtyy täydellisesti toteuttamaan kommunis
tista periaatetta: »Jokainen kykyjensä mukaan, jokaiselle tar
peittensa mukaan.”

Vallankumouksellinen siirtyminen sosialismiin ja sitten 
asteittainen siirtyminen sosialismista kommunismiin on maail
man kaikkien maiden yhteinen kehitystie. Sosialistisen maail
manjärjestelmän olemassaolo on avannut kaikille sosialistisille 
maille mahdollisuuden edetä kommunismia kohti yhtenäisenä 
rintamana. Tämän yhteisen kehityksen perustana ovat yhteis
työn ja keskinäisen avun suhteet.

Sosialistisen vallankumouksen eriaikaisuus sekä taloudellisen 
ja sivistyksellisen kehityksen erilainen taso eri maissa aiheuttaa 
sen, että sosialismin rakentaminen ja siirtyminen laajan kommu
nistisen rakennustyön kauteen tapahtuu eri maissa eri aikoina. 
Asiaa ei kuitenkaan saa käsittää siten, että yksi sosialistinen maa 
voisi siirtyä kommunismiin, toteuttaa kommunistiset tuotanto- ja 
jakoperiaatteet, mutta toiset maat jäisivät jonnekin kauas taakse, 
sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen alkuasteelle. Marxis- 
min-leninismin teoria ja käytännöllinen kokemus osoittavat, että 
sosialismin maat, käyttämällä menestyksellisesti hyväkseen 
sosialistisen järjestelmän tarjoamia mahdollisuuksia, tulevat 
jokseenkin samanaikaisesti, saman historiallisen kauden aikana, 
siirtymään kommunistisen yhteiskunnan korkeampaan vaihee
seen. Se on uusi historiallinen lainmukaisuus, joka on ominainen 
sosialistiselle maailmanjärjestelmälle.

Viitoittaessaan sosialistisen yhteiskunnan kehityksen näkö
aloja Lenin esitti ja perusteli väittämän, että eräät aikaisem
massa kehityksessään jälkeenjääneet maat voivat sosialististen 
maiden tukemina siirtyä sosialistiseen järjestelmään ja sitten 
tiettyjen kehitysasteiden kautta kommunismiin, sivuuttaen kapi
talistisen kehitysvaiheen. Tämän Leninin ajatuksen on elämä 
loistavasti vahvistanut. Kun Venäjällä tapahtui sosialistinen 
vallankumous, elivät monet maan itäisten syrjäseutujen kansat 
vielä kapitalismia edeltäneissä olosuhteissa tai vasta alkoivat 
siirtyä kapitalismiin. Kehittyneempien sosialististen kansakun
tien, erityisesti Venäjän sosialistisen kansakunnan avulla näiden 
kansojen onnistui siirtyä sosialismiin joutumatta kokemaan 
kaikkia kapitalistisen kehityksen mukanaan tuomia kärsimyksiä. 
Ja nyt näemme, miten eräät kansandemokratian maat, joissa
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vielä hiljattain olivat vallitsevina kapitalismia edeltäneet suh
teet, kehittyvät menestyksellisesti sosialismin tietä nojautuen 
sosialistisen maailmanjärjestelmän tukeen.

Epäilemätöntä on, että sosialistiset maat tulevat etenemään 
kohti kommunismia yhtenäisenä rintamana, vaikka tietty ero nii
den kehitystasossa voi jonkin aikaa säilyä. Eräissä maissa 
kommunismin idut ilmaantuvat ja kehittyvät aikaisemmin, toi
sissa jonkin verran myöhemmin. Yhteiskunnassa, kuten luonnos
sakin, vaikuttavat eräät yleiset lainmukaisuudet. Missä lumi 
aikaisemmin sulaa, siellä työntyy vihreys nopeammin esiin. 
Mutta kevät on kevät, elämä pääsee kaikkialla joka päivä 
oikeuksiinsa ja vihreys tasoittuu nopeasti. Sosialismin kasvami
nen ja muuttuminen kommunismiksi on sosialistisessa maail
manjärjestelmässä samanlainen lainmukainen prosessi, jots 
ei voida kiertää, samoin kuin ei voida pysäyttää tai ohittaa 
aikaa.

Sosialististen maiden eteneminen kommunismia kohti yhte-. 
näisenä rintamana edellyttää niiden taloudellisen perustan kehit-. 
tämistä ja lujittamista. Kehityksen kulussa tulevat toinen toi
sensa jälkeen katoamaan ne taloudelliset esteet, jotka erottivat 
näitä maita kapitalismin aikana. Ollaan menossa kaikkien kan
sakuntien työtätekevien yhtenäisen suunnitelman mukaan sää-, 
telemän eheän maailmantalouden muodostumista kohti.

Sosialistisen maailmanjärjestelmän jatkuvasti kasvaessa ja 
lujittuessa tulevat sosialistiset maat kehittymään yhä menestyk- 
sellisemmin, ja niin ollen muodostuvat nopeaa vauhtia edelly
tykset siirtymiselle kommunismin ensimmäisestä vaiheesta toi
seen kaikissa sosialismin maissa.

Sosialistisessa talousjärjestelmässä vaikuttaa suunnitelmani-, 
sen, tasasuhtaisen kehityksen laki, minkä johdosta ero eri mai
den talouden ja kulttuurin kehitystasossa pienenee jatkuvasti, ja 
kaikkien sosialististen maiden taloudellisen ja sivistyksellisen 
kehityksen yleinen linja tasoittuu.

On tunnettua, että kapitalismin oloissa eri maiden talous- ja 
kulttuurielämän kehityksessä ei ole eikä voi olla tasoittumista. 
Taloudellisen ja poliittisen kehityksen epätasaisuus on imperia
lismin ehdoton laki. Kapitalistisessa maailmassa eräät maat. 
riistäytyvät kauas edelle ja tukahduttavat niiden maiden kehi
tystä, jotka ovat tuomitut pitkäaikaiseen jälkeenjääneisyyteen.
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joten toisten maiden edistys on aikaansaatu heikosti kehittynei
den ja riippuvaisten maiden säälimättömän riiston ja rosvouksen 
kautta.

Sosialistisen maailmanjärjestelmän suuri paremmuus ilme
nee siinä, että taloudellisen ja poliittisen kehityksen epätasaisuu
den laki ei sen piirissä ole enää voimassa ja että tämä järjes
telmä on vapaa kaikista tuon lain mukanaan tuomista epäkoh
dista ja kommelluksista.

Sosialistisen järjestelmän maiden väliset suhteet rakentuvat 
keskinäisen avun, ystävyyden ja yhteistyön pohjalle. Sosialismin 
ja kommunismin rakentamisen edut vaativat jokaista sosialis
tista maata yhdistämään oman kansallisen taloutensa lujittami
sessa ja kehittämisessä suorittamansa ponnistukset niihin pon
nistuksiin, joita tehdään koko sosialistisen ystävyysliiton piirissä 
taloudellisen yhteistyön lujittamiseksi ja laajentamiseksi. Sosia
lististen maiden talouselämän yleisen tason kohoaminen ja 
tasoittuminen saavutetaan ennen kaikkea siten, että kukin maa 
käyttää täysin määrin hyväkseen omia sisäisiä voimavarojaan 
ja mahdollisuuksiaan ja että käytetään tehokkaasti hyväksi 
sosialistisen maailmanjärjestelmän suomia etuja. Aikaisemmin 
takapajulla olleiden maiden nopea kehitys jouduttaa koko sosia
listisen maailmanjärjestelmän etenemistä. Tuotantovoimien 
kehityksen nopea vauhti on sosialismin yleinen lainmukaisuus, 
jonka sosialistisen maailmanjärjestelmän kaikkien maiden 
kokemus todistaa.



XI I I  l u k u
YHTEISKUNNAN PERUSTA JA PÄÄLLYSRAKENNE

Edellisissä luvuissa osoitettiin, että Marx sai selville yhteis
kunnan historiassa ilmenevän lainmukaisuuden ja toistuvuuden 
erottamalla yhteiskunnallisten suhteiden moninaisuudesta tuo
tannolliset, taloudelliset suhteet merkitykseltään ensisijaisina. 
Tuotantosuhteet ovat toinen tuotantotavan kahdesta puolesta, ne 
ovat yhteiskunnan tuotantovoimien kehityksen muoto. Samalla 
ne ovat taloudellinen perusta, jolta yhteiskunnalliset aatteet ja 
poliittiset, oikeudelliset ja muut yhteiskunnalliset laitokset kas
vavat esiin.

Tässä luvussa tarkastelemme poliittisten, oikeudellisten, filo
sofisten, uskonnollisten, esteettisten ja moraalisten aatteiden ja 
vastaavien laitosten yhteyttä taloudellisiin suhteisiin; selvitäm
me, miksi historiallinen materialismi pitää tuotantosuhteita 
yhteiskunnan perustana ja poliittisia, oikeudellisia ja ideologisia 
muotoja ja suhteita (valtio, oikeuslaitos, moraali, uskonto, filo
sofia, taide) päällysrakenteena. Tarkastelemme myös perustan 
ja päällysrakenteen välistä vuorovaikutusta, päällysrakenteen 
osuutta yhteiskunnan kehityksessä.

1. Yhteiskunnan perustan ja päällysrakenteen käsite.
Perustan määräävä osuus päällysrakenteeseen nähden

Käsitteet „perusta” ja »päällysrakenne” ilmaisevat reaalisen 
yhteyden, suhteen yhteiskunnan taloudellisen rakenteen ja sen 
aatteiden ja laitosten välillä sekä viimemainittujen muuttumisen 
lait. Käyttäessään perustan ja päällysrakenteen käsitteitä kunkin 
yhteiskuntamuodostuman rakenteen erittelyssä Marx ikään kuin 47
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rinnastaa yhteiskunnan rakennukseen: yhteiskunnassa on pohja, 
perustus, joita yhteiskunnallisten aatteiden päällysrakenne 
kohoaa. Mutta kuten tuonnempana näemme, keskinäissuhteet 
yhteiskunnan perustan ja päällysrakenteen välillä eivät ole 
läheskään yhtä yksinkertaiset kuin tavallisen rakennuksen eri 
osien välillä.

Todellisessa elämässä taloudelliset suhteet ovat kietoutuneet 
läheisesti poliittisiin, oikeudellisiin, yksityiselämän, perhe-, kan
sallisiin, uskonnollisiin, moraalisiin ja muihin suhteisiin. Tar
kastelkaamme esimerkiksi kansakuntaa tai perhettä. Kansakun
nalle on luonteenomaista kielen, taloudellisen elämän, alueen, 
psyykkisen rakenteen ja kulttuurin yhteisyys. Porvarillisissa 
yhteiskunnissa kansakunnat koostuvat vastakkaisista luokista, 
porvaristosta ja proletariaatista. Perheessä on havaittavissa sen 
jäsenten välisten perheen talouteen, muuhun yksityiselämään ja 
työntekoon liittyvien sekä oikeudellisten, moraalisten ja muiden 
suhteiden aineksia. Tarvittiin tieteellisen abstraktion voima erot
tamaan yhteiskunnallisten suhteiden koko monimutkaisesta ver
kosta tuotantosuhteet, taloudelliset suhteet ensisijaisina, perus
tavina ja saamaan selville, että ideologiset suhteet ovat niistä 
riippuvaisia.

Yhteiskunnan perusta käsittää kaikki ne ihmisten väliset 
taloudelliset suhteet, jotka muodostuvat aineellisen tuotannon 
ja heidän elämänsä uusintamisen prosessissa; niihin kuuluvat 
ennen kaikkea tuotantovälineiden omistussuhteet, eri sosiaalis
ten ryhmien, luokkien väliset taloudelliset suhteet ja tuotanto
välineiden omistussuhteista johtuvat jaon ja vaihdon muodot.

Ihmisten väliset tuotannolliset suhteet, jotka muodostavat 
yhteiskunnan taloudellisen perustan, ovat aineellisia suhteita: ne 
ovat objektiivisesti olemassa, ihmisten tajunnasta ja tahdosta 
riippumatta ja  sen ulkopuolella; ne muodostuvat aineellisen tuo
tannon prosessissa ja muuttuvat välittömästi tuotantovoimien 
kehityksen vaikutuksesta. Taloudelliset suhteet, jotka ovat tuo
tantovoimien kehityksen muoto, määräytyvät niistä, mutta 
samalla ne itse määräävät koko päällysrakenteen. „Kunkin aika
kauden yhteiskunnan taloudellinen rakenne”, kirjoitti Engels, 
..muodostaa reaalisen pohjan, jolta lähtien viime kädessä on seli
tettävissä kunakin historian kautena syntynyt, oikeudellisista ja 
poliittisista laitoksista samoin kuin uskonnollisista, filosofisista
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ja muista käsityksistä muodostunut päällysrakenne.” 1 Yhteis
kunnan päällysrakenne esiintyy yhteiskuntaelämän taloudellisen 
sisällön ideologisena, poliittisena ja oikeudellisena muotona.

!: Yhteiskunnan päällysrakenteeseen kuuluvat kaikki yhteiskun
nalliset aatteet ja niitä vastaavat laitokset: valtio, oikeus, 
poliittiset puolueet, poliittiset aatteet, moraali, taide, filosofia, 
uskonto, kirkko jne. Kaikille näille eri yhteiskunnallisille ilmiöille 
On yhteistä se, että ne kasvavat kyseisen yhteiskunnan taloudel
lisen järjestelmän perustalta, niiden olemassaolon ehtona on 
tämä järjestelmä, jonka tuotetta ne ovat ja jota ne heijastavat, 
mikä seikka antaakin perusteen pitää niitä eräiden yhteisten 
kehityslakien alaisten yhteiskunnallisten ilmiöiden yhtenäisenä 
järjestelmänä.

Samalla kuitenkin jokaisella näistä päällysrakenteen 
ilmiöistä on omat erikoiset kehityksensä lainmukaisuudet ja 
suhteellinen itsenäisyys sen riippuvaisuuden puitteissa, missä ne 
ovat perustaan nähden. Päällysrakenteen eri osat, valtio, oikeus 
ja erilaiset ideologian muodot (filosofia, moraali, taide, uskonto) 
ovat eri tavoin yhteydessä perustaan ja toisiinsa, ovat jatku
vassa vuorovaikutuksessa keskenään. Jotkut päällysrakenteen 
osat, esimerkiksi valtio ja oikeus, poliittiset järjestöt ja poliitti
nen ideologia ovat yhteydessä yhteiskunnan taloudelliseen jä r
jestelmään suoraan ja välittömästi, toiset taas, esimerkiksi filo
sofia, taide, uskonto, ovat etäämmällä perustasta ja liittyvät 
siihen väliyhteyksien kautta.

Näistä erilaisuuksista huolimatta kaikki päällysrakenteen 
osat ovat yhteiskunnan taloudellisen rakenteen heijastumista ja 
muuttuvat sen määräävästä vaikutuksesta.

Yhteiskunnan hallitseva luokka esimerkiksi luo valtion, joka 
palvelee tämän luokan etujen puolustamista ja vastakkaisten 
luokkien alistamista. Mutta luokat ja siis myös valtio ovat yhteis
kunnan taloudellisen kehityksen tuote.

Yhteiskunnan eri luokkien ja niiden puolueiden suhteet valtio
valtaan hallitsevan luokan välineenä ovat poliittisia suhteita. 
Poliittinen järjestelmä, joka on näiden suhteiden kokonaisuus, on 
talousjärjestelmästä johdettu yhteiskunnan poliittinen päällys
rakenne: Kapitalismissa on taloudellisesti hallitsevana luokkana

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 33.
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porvaristo. Kapitalistisen talousjärjestelmän puolustamista var
ten se luo oman porvarillisen valtionsa, muokkaa ja tunkee 
yhteiskuntaan oman poliittisen ja muun ideologiansa ja siten 
siitä tulee hallitseva luokka sekä poliittisella että henkisellä, 
ideologisella alalla. Työväenluokkaa, riistettyjä työtätekeviä 
joukkoja sorretaan porvarillisessa yhteiskunnassa paitsi talou
dellisesti myös poliittisesti ja ideologisesti.

Ottakaamme tarkasteltavaksi oikeus, oikeudelliset suhteet eli 
juridinen päällysrakenne. Kussakin yhteiskunnassa vallitseva 
oikeus lujittaa ennen kaikkea omistussuhteita. Tämä on varalli
suusoikeuden eli omistusoikeuden tehtävä. Valtio-oikeus ja omis
tusoikeus lujittavat asianomaisen luokan taloudellisen ja poliit
tisen vallan koko yhteiskuntaa velvoittavien lakien ja oikeus
normien säätämisen kautta. Valtiovaltaa hyväkseenkäyttäen 
hallitseva luokka säätää omat lakinsa ja saattaa voimaan oman 
järjestyksensä, pystyttää laitokset tai järjestöt (sotilaalliset, 
oikeudenkäyttö-, rangaistus-, ideologiset), jotka vartioivat tälle 
luokalle edullisia lakeja ja järjestystä.

Katsokaamme esimerkiksi poliittista puoluetta. Puolue on 
luokan kehittynein osa, se puolustaa sen etuja; puolueisiin kuu
luu ihmisiä, jotka pitävät johtotähtenään tiettyjen luokkien 
etuja, aatteita ja päämääriä, sillä nämä luokat on yhteiskunnan 
taloudellinen rakenne synnyttänyt. Kommunistisen puolueen, 
joka on työväenluokan kehittynein osa, ideologisena perustana 
on marxilais-leniniläinen oppi; jokainen kommunistinen puolue 
on tieteellisesti perustellun marxilaisen ohjelman, teorian ja tak
tiikan, tahdon ja toiminnan yhtenäisyyden yhteenliittämä; puo
lueen jäsenten välisillä suhteilla on ideologinen luonne, mutta 
kommunistiset puolueet eivät olisi voineet syntyä, olla olemassa 
ja taistella, ellei olisi työväenluokkaa.

Yhteiskunnallisten suhteiden koko moninaisuuden tieteellisen, 
materialistisen tarkastelun tuloksena marxilaisuus on osoittanut, 
että »yhteiskunnalliset suhteet jakautuvat aineellisiin ja ideolo
gisiin. Viimeksimainitut ovat vain päällysrakenne ensinmaini- 
tuille suhteille...” 1 Aineelliset suhteet ovat ensisijaisia, määrää
viä ja ideologiset suhteet niistä johtuvia.

Idealistit koettavat kiistää sen marxilaisuuden esittämän 
käsityksen, että taloudellinen perusta on ensisijainen ja yhteis-

1 V. I. Lenin, Teokset, 1. osa, s. 136.
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kunnalliset aatteet, poliittiset ja oikeudelliset laitokset ovat joh - 
dannaisia siitä. Idealistinen sosiologia pitää yleensä aatteita, 
tajuntaa, yhteiskunnan henkistä ja poliittista elämää perustana 
ja taloudellista elämää henkisen ja poliittisen elämän johdannai
sena. Idealistisosiologin tajunnassa yhteiskuntaelämän todelliset 
suhteet esiintyvät ylösalaisin kääntyneinä kuin valokuvaus- 
koneessa.

Toiset, eklektisesti ajattelevat sosiologit pitävät taloutta, poli
tiikkaa ja ideologiaa itsenäisinä, merkitykseltään samanarvoi
sina tekijöinä, jotka ovat vuorovaikutuksessa keskenään ilman 
että kumpikaan niistä olisi perustava tai määräävä. Eklektik- 
koina he väistävät kysymyksen siitä, mihin yhteiskuntaelämän 
eri puolten välinen vuorovaikutus perustuu.

Niinpä amerikkalainen sosiologi R. Angell väittää, että ra t
kaiseva voima kaikissa sosiaalisissa muutoksissa on moraali. 
Samalla hän otaksuu, että hänen teoriansa pelastaa sosiologian 
»dogmaattisesta asenteesta siihen kysymykseen nähden, onko 
historiassa aineellinen vai aatteellinen tekijä ensisijainen”. 
Mutta tällaisilla järkeilyillä Angell ei lyö marxilaisuutta vaan 
itseään. Pitämällä näet moraalia ratkaisevana voimana kaikissa 
sosiaalisissa muutoksissa hän juuri siten tunnustaa moraalin — 
joka epäilemättä on aatteellinen tekijä — ensisijaiseksi ja mää
rääväksi. Samalla kun Angell torjuu asenteen, joka vaatii osoit
tamaan, mikä tekijä on ensisijainen, määräävä, ja nimittää täl
laista asennetta »dogmaattiseksi”, hän esittää eklektisen teorian 
moraaliin vaikuttavien eri syiden eli tekijöiden keskinäisestä 
vuorovaikutuksesta: a) luonnollisten tekijäin, b) teknologian 
kehityksen, c) muiden yhteiskuntien taholta kyseiseen yhteiskun
taan tulevan moraalisen paineen ja d) itse moraalisten arvojen 
keskinäisen vuorovaikutuksen.

Tietenkin joillakin Angellin mainitsemista syistä on jonkin
lainen vaikutus ihmisten moraaliin. Mutta mitkään hänen esiin
tuomansa tekijät eivät voi antaa selitystä siihen, miksi eri aika
kausina vallitsevat moraalin normit ovat erilaisia ja vieläpä 
vastakkaisia. Miksi esimerkiksi USA:ssa atomi- ja muuhun 
sotaan yllyttämistä pidetään täysin moraalisena tekona ja sotaan 
yllyttäjiä eivät hallitsevat piirit ainoastaan jätä rankaisematta, 
vaan pitävät suuressa arvossa, samaan aikaan kun sosialisti
sessa yhteiskunnassa sotaan yllytystä pidetään rikoksena ja
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ehdottomasti moraaiinvastaisena toimintana? Miksi neekereiden 
syrjimisellä ja jopa lynkkauksella on USA:ssa vuosisadan ikäi
set perinteet, kun taas sosialistisessa yhteiskunnassa kaikki kan
sallisuudet ja rodut ovat tasa-arvoisia?

Idealistiset teoriat eivät semminkään voi selittää, miksi 
samassa yhteiskunnassa, esimerkiksi kapitalistisessa, muutamien 
yhteisesti tunnustettujen moraalin normien ohella on tosiasialli
sesti olemassa toisilleen vastakkaisina kaksi moraalia, kaksi 
siveellisyyttä; mitä kapitalistit pitävät oikeudenmukaisena ja 
luonnollisena, sitä työtätekevät pitävät epäoikeudenmukaisena 
ja  luonnonvastaisena. Porvarillinen moraali pitää oikeutettuna 
ja  puoltaa kapitalistista omistusta, työläisten riistämistä, työ
sulkuja, palkkojen alentamista, mutta tuomitsee työläisten lakot. 
Proletaarinen, kommunistinen moraali päinvastoin kieltää kapi
talistisen tuotantovälineiden omistuksen ja ihmisen harjoittaman 
toisen, ihmisen riiston. Syitä tähän ei tule etsiä aatteista vaan 
porvariston ja proletariaatin asemasta, kapitalistisesta talous
järjestelmästä. Idealistiset teoriat ja eklektinen „teoria teki
jöistä” eivät anna oikeita tieteellisiä vastauksia näihin sosiolo
gian peruskysymyksiin.

Idealistinen sosiologia väittää, että oikeus luo taloudelliset 
suhteet, määrää yhteiskunnan kehityksen ja sosiaaliset muutok
set ja että lainsäätäjät, tuomarit ja hallintovirkamiehet aiheutta
vat tietoisesti tai tiedottomasti nämä muutokset, sillä he voivat 
valtansa turvin sekä laatia että soveltaa lakeja ilman yhteiskun
nan enemmistön siunausta.

Mutta ensinnäkin, miksi lainsäätäjät feodaalisessa maaorja- 
yhteiskunnassa laativat lakeja, jotka määräsivät maaorjatalon- 
pojat oikeudettomuuteen? Miksi he pitivät näitä lakeja oikeuden
mukaisina, kun taas kaikkien porvarillisten vallankumousten 
yhteydessä feodaalisen sääty-yhteiskunnan lait kumottiin epä
oikeudenmukaisina? Miksi sosialistisessa yhteiskunnassa porva
rillisen yhteiskunnan lait on korvattu uusilla, sosialistisilla 
laeilla? Mihinkään näihin kysymyksiin ei idealistinen sosiologia 
voi antaa tieteellisesti perusteltua vastausta.

Oikeuslaitos ja poliittinen valta ovat luonteeltaan historialli
sia. Eivät ne ole aina olleet eivätkä tule ikuisesti olemaan yhteis
kunnassa. Valtiollista valtaa ja oikeutta säätää ja tulkita lakeja 
väestön enemmistön mieltä kysymättä ovat tosiasiallisesti toteut-
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taneet ja toteuttavat hallitsevat riistäjäluokat sekä orjanomis
tukseen pohjautuvassa että feodaalisessa ja porvarillisessa 
yhteiskunnassa. Nämä luokat ovat yhteiskunnan tiettyjen talous
järjestelmien synnyttämiä. Siis yhteiskunnan luonnetta ei mää
rää oikeus vaan talousjärjestelmä, ja oikeus on vain talousjärjes
telmän tuote, sen heijastumista. Tämä ei sulje pois sitä, että 
oikeus vaikuttaa vuorostaan omaan taloudelliseen perustaansa 
ja että sillä on aktiivinen osuus sosiaalisissa muutoksissa ja 
uudistuksissa.

Päällysrakenteessa tapahtuvien muutosten perussyy on 
taloudellisen järjestelmän, yhteiskunnan perustan muuttuminen,. 
mikä tapahtuu silloin, kun kyseisten tuotantosuhteiden vallitessa 
kehittyneet tuotantovoimat joutuvat ristiriitaan koko näiden 
suhteiden järjestelmän kanssa. Yhteiskunnan yhden taloudellisen 
perustan vaihtuminen toiseen johtaa siihen, että yhteiskunnan 
koko suunnattomassa päällysrakenteessa tapahtuu nopeammin 
tai hitaammin perinpohjainen muutos, kumous.

Orjanomistuksellisen talousjärjestelmän vaihtuminen feodaa
liseen johti myös orjanomistusyhteiskunnan päällysrakenteen 
vaihtumiseen feodaalisen yhteiskunnan päällysrakenteeseen, 
feodaaliseen valtioon, feodaaliseen oikeuteen, feodaaliseen ideo
logiaan. Myöhemmin kun feodaalinen talousjärjestelmä oli jo 
historiallisesti aikansa elänyt ja sen tilalle 17.—19. vuosisadalla 
maassa toisensa jälkeen tuli kapitalismi, seurasi taloudellista 
muutosta myös muutos yhteiskunnan päällysrakenteessa. Kapi
talismin taloudelliselle perustalle kasvoi uusi poliittinen, juridi
nen ja ideologinen päällysrakenne: porvarillinen valtio ja oikeus, 
porvarillinen demokratia parlamentteineen ja poliittisine puo- 
lueineen, porvarillinen moraali, kirjallisuus, taide ja filosofia, 
jotka kukin omilla erikoisilla keinoillaan puolustavat kapitalis
tista järjestelmää. Uusi talous ei kuitenkaan synnytä päällys
rakennetta automaattisesti. Sekä uudet taloudelliset suhteet että 
niitä vastaavan päällysrakenteen luo ihmisten toiminta, luokkien 
taistelu. Talous taas määrää sen perussuunnan, jossa koko pääl
lysrakenne ja sen eri osat kunakin aikakautena lainmukaisesti 
kehittyvät.

Lopullisena liikkeellepanevana voimana kaikissa yhteiskun
nassa tapahtuvissa perusteellisissa muutoksissa on tuotantovoi
mien kehitys, erityisesti tuotannon tekniikan täydellistyminen.

31 636 481



Tämä kehitys ei kuitenkaan kuvastu päällysrakenteessa välittö
mästi, vaan niiden muutosten kautta, jotka tapahtuvat 
yhteiskunnan taloudellisessa rakenteessa. Aineellisen tuotannon 
kehitys määrää päällysrakenteen kehityksen vasta viime kädessä. 
Ei voida ymmärtää 18. vuösisadan ranskalaisten materialistien 
ja ateistien oppien aatteellista sisältöä pelkästään tuon ajan 
Ranskan tuotannon ja tekniikan erittelyn pohjalla, ellei selvitetä 
yhteiskunnan luokkarakennetta, eri luokkien asemaa, niiden tais
telua ja myös feodaalisen valtion ja oikeuden, kirkon ja uskon
non osuutta sekä tieteen, kirjallisuuden, taiteen ja moraalin 
vaikutusta näihin oppeihin.

Jos taloudelle, perustalle ovat ominaisia antagonistiset suh
teet ja niiden aiheuttama luokkien taistelu, niin voiko päällys
rakenne, joka edustaa luokkien ideologisia suhteita, olla kuvas
tamatta tätä taistelua? Eipä tietenkään.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa taloudelliset suhteet ovat 
ennen muuta porvariston ja proletariaatin välisiä herruus- ja 
alistussuhteita. Vastaavasti myös päällysrakenne kuvastaa näitä 
luokka-antagonismin suhteita. Hallitsevan sijan tällaisen yhteis
kunnan päällysrakenteessa saavat vallassaolevan luokan järjes
töt ja aatteet, sen valtio, oikeus ja ideologia, jotka suojelevat ja 
puolustavat olemassaolevaa järjestelmää ja pitävät kurissa työ
tätekeviä luokkia. Juuri nämä järjestöt ja aatteet määräävät 
jokaisen luokkapohjaisen talous- ja yhteiskuntamuodostuman 
päällysrakenteen luonteen, sen kasvot. Tätä tarkoittivat marxis- 
min-leninismin klassikot puhuessaan esimerkiksi kapitalistisen 
yhteiskunnan porvarillisesta päällysrakenteesta. Mutta kapita
lismin oloissa syntyvät myös sorretun luokan aatteet ja järjes
töt, jotka nekin kuuluvat päällysrakenteen piiriin.

Porvarillisten laitosten ja aatteiden vastavoimaksi työväen
luokka luo oman poliittisen puolueensa, ammattiliittonsa, kult
tuurijärjestönsä, sosialistisen ideologian, lehdistönsä, kirjalli
suutensa, taiteensa ja moraalinsa, jotka auttavat sitä taistelussa 
kapitalismin ikeestä vapautumisen, sosialismin voiton puolesta. 
Sosialistinen ideologia, poliittinen puolue, ammattiliitot ja muut 
proletariaatin järjestöt syntyvät heijastuksena työväenluokan 
taloudellisista oloista ja taistelusta porvarillisessa yhteiskun
nassa. Päinvastoin kuin hallitsevat porvarilliset aatteet ja lai
tokset työväenluokan aatteet ja järjestöt eivät puolusta kapita
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listista perustaa, vaan taistelevat sitä vastaan, ovat sille vastak
kaiset, valistavat, järjestävät ja kokoavat työväenluokkaa tais
teluun kapitalistista järjestelmää vastaan.

Ideologinen taistelu antagonistisessa yhteiskunnassa on 
taloudessa esiintyvän antagonismin heijastuma ja on niin ollen 
päällysrakenteen piiriin kuuluva ilmiö.

Hallitsevan luokan aatteet ja laitokset, sen valtio, oikeus
laitos ja ideologia puolustavat ja suojelevat kyseistä järjes
telmää.

Jokaisen maan yhteiskunnallisessa elämässä säilyy tavalli
sesti jätteitä vanhasta perustasta ja sitä vastaavia vanhan pääl
lysrakenteen aineksia ja syntyy uusien taloudellisten suhteiden 
alkeita, aineksia tai edellytyksiä, samoin myös uusia aatteita, 
uuden päällysrakenteen aineksia. Historioitsija, joka tutkii jon
kin maan taloudellista ja poliittista järjestelmää tai henkistä 
kulttuuria jonakin määrättynä ajanjaksona, ei voi jättää huo
miotta tätä vanhan ja uuden monimutkaista yhteenkietoutumista 
ja taistelua tutkimansa maan perustassa ja päällysrakenteessa. 
Tällaisen konkreettisen tutkimuksen esikuvia tavataan marxilai
suuden perustanlaskijain teoksista. Kirjassaan »Louis Bonapar- 
ten brumairekuun kahdeksastoista” Marx ei rajoittunut Rans
kassa vv. 1848—1850 vallinneiden kapitalististen taloudellisten 
suhteiden ja  niitä vastaavien aatteiden ja laitosten analyysiin, 
vaan osoitti näiden ohella myös Ranskan taloudellisessa ja 
poliittisessa rakenteessa eri luokkien, aateliston eri kerrosten; 
porvariston ja  pikkuporvariston maailmankatsomuksessa esiin
tyvät menneisyyden jäännökset sekä myös proletariaatin uudet, 
edistykselliset aatteet. Hän selvitti konkreettisesti, miten „eri 
omistusmuotojen, erilaisten yhteiskunnallisten olemassaolon 
ehtojen pohjalla kohoaa kokonainen erilaisten ja omalaatuisten 
tunteiden, harhakuvitelmien, ajatustapojen ja maailmankatso
musten päällysrakenne” '.

Erittäin monimutkainen vanhan ja uuden yhteenkietoutumi
nen ja taistelu yhteiskunnan taloudellisessa perustassa ja pääl
lysrakenteessa tapahtuu yhteiskunnallisen vallankumouksen 
kautena, kun vanhan yhteiskunnan sisällä ovat kasvaneet uudet 
tuotantovoimat ja  vallankumoukselliset luokat ja kun koittaa 1

1 K. Marx ja  F. Engels, Valitut teokset, I osa, s. 2241
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vanhojen tuotantosuhteiden perusteellisen hävittämisen ja 
uusien tuotantosuhteiden ja niiden perustalle kasvavan uuden 
päällysrakenteen pystyttämisen aika.

Siten jokaisella yhteiskuntamuodostumalla on oma perus
tansa ja sitä vastaava päällysrakenne. Millainen on yhteiskun
nan perusta, sellainen on myös sen päällysrakenne.

Tämä ei kuitenkaan merkitse, ettei eri yhteiskuntien päällys
rakenteiden välillä voisi olla mitään yhteistä. Antagonististen 
yhteiskuntamuodostumien perustoille ovat ominaisia eräät yhtei
set piirteet: tuotantovälineiden yksityisomistus, riistävän vähem
mistön yhteiskunnan työtätekevään enemmistöön kohdistama 
riisto ja sorto. Siksi myös näiden muodostumien päällysraken
teissa on jotain yhteistä: sekä orjanomistajien että feodaalien 
ja porvariston ideologit pyrkivät selittämään oikeaksi ja puolus
tamaan yksityisomistusta, ihmisen harjoittamaa toisen ihmisen 
riistoa, riistävän vähemmistön valtaa työtätekevään enemmis
töön nähden. Näiden yhteiskuntien hallitsevat luokat luovat, 
hyväksikäyttävät ja kehittävät riistovaltion sortokoneistoa: 
poliisia, santarmia, armeijaa, vankiloita, oikeuslaitosta, kirkkoja 
jne. Porvaristo hävitti rajattoman yksinvallan ja feodaalisen 
maaorjuuden. Mutta samalla kun porvaristo kukisti feodaalisen 
valtion ja oikeuden, pystytti porvarillis-demokraattisen järjestyk
sen ja laitokset, se ei kuitenkaan hylännyt kokonaan feodaali
valtion sortokoneistoa, entistä armeijaa, poliisia, virkamiehistöä, 
kirkkoa, vaan käytti hyväksi ja täydensi koko tätä joukkojen 
sortamis- ja alistamiskoneistoa. Siten antagonististen yhteis
kuntamuodostumien perustojen yhteisiä ja erikoisia piirteitä 
vastaavat eräät yhteiset ja erikoiset piirteet niiden päällysraken
teissa.

Sitä tosiasiaa, että päällysrakenne vastaa perustaa, ei ole 
ymmärrettävä metafyysillisesti, ehdottomana ja muuttumatto
mana. Se ei sulje pois tapauksia, jolloin tämä vastaavuus puut
tuu, eikä ristiriitoja, sillä ne ovat väistämättömiä jokaisessa 
kehitykseltään monimutkaisessa prosessissa. Talousjärjestelmän 
kehitys johtaa päällysrakenteen eri osien väliseen ristiriitaan, 
päällysrakenteen ja perustan vastaavuuden rikkoutumiseen.

Päällysrakenne heijastaa taloudellista rakennetta, sen muu
toksia, mutta se ei muutu heti eikä automaattisesti taloudelli
sessa rakenteessa tapahtuvien muutosten seurauksena. Luokka-
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yhteiskunnassa sen muuttuminen tapahtuu eri yhteiskuntaluok
kien ja ryhmien välisen taistelun kautta.

Tarkastelkaamme sellaista poliittista päällysrakennetta, kuin 
oli tsarismi Venäjällä. Se joutui yhä suurempaan ristiriitaan 
Venäjällä tapahtuneen kapitalismin kehityksen etujen kanssa. 
Suojellakseen tilanomistajaluokan etuja talonpoikaisvallanku- 
mouksen uhalta tsarismi teki erilaisia myönnytyksiä kapitalis
mille ja avasi sille kehittymismahdollisuudet talonpoikaisjouk
kojen kustannuksella. Samalla tsarismi otti useita askeleita 
kohti porvarillista monarkiaa (alkaen vuoden 1861 reformista 1 
ja erityisesti vuoden 1905 vallankumouksen jälkeen). Sen oli 
pakko tyydyttää voimistuvan venäläisen ja ulkolaisen monopoli- 
pääoman etuja. Mutta siitä huolimatta tsarismi säilytti yhteis
kunnallisen perusluonteensa ja pysyi feodaalisten tilanherrojen 
valtana. Tuon poliittisen päällysrakenteen jälkeenjääneisyys 
ajastaan muodostui yhä vakavammaksi Venäjän taloudellisen 
kehityksen esteeksi. Sen murskaaminen oli välttämätöntä ja, 
kuten tiedämme, se tapahtui v. 1917.

Perustan ja päällysrakenteen väliset ristiriidat ovat mah
dollisia myös yhden yhteiskunta- ja talousmuodostuman puit
teissa. Esimerkiksi kapitalistisen talouden siirtyminen esimono- 
polistisesta vaiheesta monopolistisen kapitalismin (imperialis
min) vaiheeseen aikaansai ristiriitaa porvarillisen yhteiskunnan 
muuttuneen perustan ja eräiden entisten päällysrakenteen aines
ten kesken. Kapitalistisessa taloudessa vallinnutta vapaan kil
pailun aikakautta vastasi porvarillinen demokratia, kaupan 
vapauden, liberalismin ja pasifismin ideologia, kansojen suve
reenisuuden aatteet jne. Monopolipääoma ei pyri kaupan ja kil
pailun vapauteen, vaan monopoliyhtymien ylivaltaan, muiden 
maiden ja kansojen orjuuttamiseen. Tällä taloudellisella maa
perällä on tapahtunut rotuvihan, kansalliskiihkon, militarismin 
sekä hyökkäys- ja anastussotien ideologian propagandan voimis
tuminen. Imperialistinen porvaristo pyrkii typistämään työtä
tekevien joukkojen sitkeällä taistelulla valloittamia demokraatti
sia oikeuksia ja vapauksia ja pystyttämään terroristisen 
sotilasdiktatuurinsa (esimerkiksi fasismin muodossa). Se alistaa 
valtaansa, suoraan tai välillisesti, valtiokoneiston kytkemällä

1 Kysymys on maaorjuuden lakkauttamisesta.— Suom.
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porvarilliset hallitukset välittömästi monopolistisiin pääoma- 
ryhmittymiin tai lahjomalla eri tavoin ministereitä, parlamentti- 
edustajia, pääesikuntien, virastojen, porvarillisten puolueiden 
johtajia ja myös joitakin työväenliikkeen toimihenkilöitä, jotka 
ovat irtautuneet joukoista ja pettäneet ne henkilökohtaisten etu
jensa takia. Porvarillinen demokratia ja porvarillisen liberalis
min ideologia joutuvat näissä uusissa olosuhteissa syvään 
kriisiin.

Tässä tilanteessa on myös työväenluokan pakko muuttaa 
organisaationsa ja taistelunsa muotoja ja menetelmiä, luoda 
vallankumouksellisia uuden tyypin taistelupuolueita, jotka tor
juvat päättävästi opportunismin ja osaavat yhdistää julkisen 
toiminnan illegaaliseen porvariston terrorin voimistuessa, osaa
vat paljastaa imperialistisen ideologian ja johtaa joukkojen tais
telua sosialismin ja demokratian puolesta. Siten imperialistisen 
porvariston taantumuksellisten pyrkimysten vastapainona voi
mistuu joukkojen taistelu demokraattisten oikeuksien ja vapauk
sien puolesta.1

Kuten tuonnempana osoitetaan, päällysrakenne ei mukaudu 
passiivisesti perustaan, vaan vaikuttaa siihen aktiivisesti.

2. Perinpohjainen muutos yhteiskunnan perustassa 
ja päällysrakenteessa

Kyseessä olevan yhteiskuntamuodostuman puitteissa perus
tassa ja päällysrakenteessa tapahtuvat asteittaiset muutokset on 
erotettava perinpohjaisista muutoksista, perustan ja päällysra
kenteen vallankumouksellisista uudistumisista, jotka tapahtuvat 
yhteiskuntamuodostuman muuttuessa toiseksi. Kapitalismin siir
tyminen esimonopolistisesta vaiheesta monopolikapitalismin vai
heeseen merkitsi taloudellisen perustan ja päällysrakenteen eräi
den puolien laadullista muuttumista. Mutta nämä muutokset 
eivät hävittäneet perustan, valtion, oikeuden tai hallitsevan 
ideologian porvarillista luonnetta, vaan ainoastaan aiheuttivat

1 Monopolikapitalistisen taloudellisen perustan ja porvarillisen demokra
tian, poliittisen päällysrakenteen erään muodon, välisistä ristiriidoista katso 
Leninin artikkelia '..Marxilaisuuden irvikuvasta ja 'imperialistisesta ekonomis- 
mista’ " (Teokset, 23. osa, ss. 33—39).
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niissä muodonmuutoksia ja antoivat niille uusia piirteitä ja 
ominaisuuksia.

Yhteiskunnan taloudellisen perustan perinpohjainen muuttu
minen merkitsee vanhojen, aikansa eläneiden tuotantosuhteiden 
ja tuotantovoimia kahlehtivien omistusmuotojen hävittämistä. Se 
merkitsee sellaisten uusien tuotantosuhteiden ja uusien omistus
muotojen luomista ja lujittumista, jotka antavat liikkumatilaa 
tuotantovoimien kehitykselle. Perinpohjainen muutos, kumous, 
taloudellisessa perustassa, ts. yhteiskunnan vanhan perustan 
hävittäminen ja uuden perustan luominen, ei suinkaan sulje pois 
taloudellisessa kehityksessä esiintyvää periytyvyyttä ja joiden
kin vanhojen talousmuotojen hyväksikäyttämistä uuden talou
dellisen perustan luomisessa. Sosialistinen talousjärjestelmä 
esimerkiksi käyttää hyväkseen aina kommunismin korkeam
paan vaiheeseen asti sellaisia vanhoja talouden muotoja kuin 
ovat tavara, kauppa, vaihto samanarvoiseen vastikkeeseen, arvo
suhteet, raha ja hinnat, jotka kuitenkin saavat uuden sisällön 
ja uudet tehtävät.

Kumous päällysrakenteessa yhteiskunnallisen vallankumouk
sen kautena merkitsee: a) aikansa eläneiden luokkien poliittisen 
herruuden kukistamista, vanhan vallan kumoamista; b) uuden 
luokan poliittisen herruuden pystyttämistä, uuden valtiollisen 
vallan luomista; c) enemmän tai vähemmän jyrkkää vanhan 
poliittisten ja juridisten laitosten järjestelmän murtamista; 
d) aikaisemmin vallinneen ideologian voittamista, uuden ideolo
gian kehittämistä ja vakiinnuttamista yhteiskunnan vallitsevaksi 
ideologiaksi; e) vanhan päällysrakenteen joidenkin ainesten 
uudistamista ja hyväksikäyttämistä.

Kuten sosialististen vallankumousten kokemus osoittaa, 
päällysrakenteen kumous ei pääty vielä siihen, että kukistetaan 
vanha valta ja pystytetään uusi, että luodaan uuteen päällys
rakenteeseen kuuluvat laitokset. Päällysrakenteessa suoritetta
van kumouksen olemus sisältyy päällysrakenteen kaikkien lai
tosten työn luokkasisällön perinpohjaiseen muuttamiseen, ja 
tämä sisältö muuttuu vain yhteiskunta- ja talousjärjestelmän 
uudistamisen pohjalla. Sosialistinen vallankumous merkitsee 
riistäjäluokkien herruuden, porvariston vallan kukistamista ja 
työtätekevien, työläisten ja talonpoikien, vallan pystyttämistä ja 
tämän vallan käyttämistä voimavipuna talouden ja kulttuurin
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mullistuksen, perustan ja päällysrakenteen perinpohjaisen muu
toksen toteuttamiseen.

Sosialistinen kumous, päällysrakenteessa alkaa porvariston 
vallan kukistamisesta ja proletariaatin diktatuurin pystyttämi
sestä, porvarillisen valtiokoneiston murskaamisesta ja uuden 
proletaarisen, sosialistisen valtiokoneiston luomisesta. Proleta
riaatin poliittisesta puolueesta, joka organisoi sosialistisen val
lankumouksen voiton, tulee hallitseva puolue, sosialistisen val
tion ja uuden yhteiskunnan rakennustyön johtava voima. Sosia
listiseen päällysrakenteeseen kuuluvat sosialistisen valtion ja 
työväenluokan puolueen lisäksi myös muut työtätekevien järjes
töt: työläisten ja toimihenkilöiden ammattiliitot, nuoriso-, nais-, 
kulttuuri-, valistus- ja muut järjestöt, sekä jo kapitalismin aikana 
syntyneet että myöhemmin perustetut. Samalla ne työtätekevien 
järjestöt, jotka ovat olleet olemassa jo kapitalismin vallitessa, 
saavat uusia tehtäviä, sillä ne kehittyvät nyt uudella taloudelli
sella pohjalla, sosialismin oloissa ja niiden on ratkaistava uusia 
tehtäviä. Niinpä ammattiliitot muuttuvat työnantajakapitalisteja 
ja heidän valtiovaltaansa vastaan käydyn taistelun elimistä ja 
lakkojen järjestäjistä uuden valtiovallan tueksi, uuden valtion ja 
talouden hallitsemisen kouluksi, kommunismin kouluksi.

Sosialistisen vallankumouksen kaudella ideologisessa pääl
lysrakenteessa tapahtuva kumous vaatii enemmän aikaa kuin 
poliittinen ja taloudellinen kumous. Se merkitsee kulttuurin kaik
kien laitosten aatteellisen ja luokkasisällön ja niiden työn suun
nan samoin kuin ihmisten tajunnan perusteellista muuttumista.

On esimerkiksi välttämätöntä muuttaa vanha koulu, joka 
asetti päämääräkseen valmentaa ja kasvattaa kuuliaisia virka
miehiä ja käskyläisiä tilanherrojen ja kapitalistien luokkaa var
ten, uudeksi kouluksi, joka pitää päämääränään valmentaa tie
toisia ja aktiivisia kommunistisen yhteiskunnan rakentajia. 
Mutta tätä päämäärää ei voida saavuttaa kertayrityksellä, 
pelkillä uuden vallankumouksellisen vallan asetuksilla ja 
hallinnollisilla määräyksillä. Se toteutetaan hyvin pitkän ajan 
kuluessa sitä mukaa kuin vanhan sivistyneistön uudelleen kas
vattaminen edistyy.

Sosialistinen vallankumous uudistaa entisten kulttuuri-, 
valistus-, tiede-, kirjallisuus- ja taidelaitosten ja -järjestöjen toi
minnan, saattaa sen palvelemaan työtätekeviä, sosialistisen
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talouden ja kulttuurin rakennustyötä. Kaikki nämä päällysraken
teen muutokset tapahtuvat taloudellisen mullistuksen pohjalla, 
kärkevän poliittisen ja ideologisen luokkataistelun, pitkällisen ja 
vaikean miljoonien ihmisten tajunnan sosialistisen uudelleen
muokkauksen kestäessä.

Ihmisten, etumaisten luokkien ja joukkojen tajunnassa 
tapahtuva vallankumous alkaa ennen poliittista kumousta ja 
syvenee ja kehittyy sitä suoritettaessa ja sen pohjalla. Uudet 
aatteet ja ajatustavat, jotka ovat syntyneet uusien tuotantovoi
mien ja aikansa eläneiden tuotantosuhteiden välisen ristiriidan 
pohjalla, pääsevät voitolle taiteen, filosofian ja moraalin alalla. 
Tässä mielessä marxilaiset puhuvat yhteiskunnallisen tajunnan 
muodoissa tapahtuvasta vallankumouksesta. Tällöin taiteessa ja 
filosofiassa, samalla kun kaikki taantumuksellinen hylätään, 
säilyy aatteiden ja suurten kulttuuriarvojen periytyvyys. Sosia
listinen yhteiskunta pitää arvossa Aristofaneen, Praksiteleen, 
Shakespearen, Rafaelin, Puskinin ja Tolstoin teoksia ja luo
muksia.

Kun marxilaiset sanovat, että vallankumouksellinen luokka 
tuhoaa vanhentunutta perustaa suojelevan päällysrakenteen, on 
puhe yli-ikäiseksi tulleen taantumusluokan taantumuksellisista 
laitoksista ja aatteista ja ennen kaikkea sen valtiosta ja oikeus
laitoksesta. Mitä tulee entisissä yhteiskuntamuodostumissa nii
den perustojen pohjalla luotuihin edistyksellisiin aatteisiin, 
edistysmieliseen taiteeseen ja kirjallisuuteen, uusi yhteiskunta 
ottaa ne perintönä itselleen ja säilyttää. Menneen ajan suuri 
taide saa myös uuden merkityksen suorittaessaan uuden yhteis
kuntajärjestelmän edellyttämiä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Mätänevän kapitalismin kausi asettaa kansojen kulttuuri- 
saavutukset uhanalaisiksi ja saattaa klassillisen taiteen tuotteet 
unohduksiin. Suuren klassillisen realistisen taiteen sijasta taan
tumuksellinen porvaristo nostaa kunniaan rappeutuvan deka- 
denttisen taiteen (abstraktionismin, konstruktivismin ym.).

Sosialistinen vallankumous ja työväenluokka todella pelasta
vat ja varjelevat kaikkia todella suuria taidetuotteita, jotka 
sosialismin vallitessa vasta tulevat ensi kerran historiassa koko 
kansan omaisuudeksi. Kommunistinen puolue on käynyt ja käy 
taistelua nihilististä ja anarkistista maailmankulttuurin aartei
siin suhtautumista vastaan.
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Porvarillisissa vallankumouksissa uuden kapitalistisen 
talousmuodon luominen tapahtuu ennen poliittista kumousta; 
.porvarillinen vallankumous ainoastaan lujittaa vanhan feodaa
lisen yhteiskunnan helmassa omaehtoisesti tapahtuneen talou
dellisen kumouksen ja turvaa porvarillisen valtion ja oikeus
laitoksen avulla edellytykset kapitalistisen perustan kehitykselle. 
Toisin on asianlaita sosialistisessa vallankumouksessa. Tällöin
kin uusien tuotantovoimien ja aikansa eläneiden kapitalististen 
tuotantosuhteiden välinen yhteentörmäys tapahtuu ennen poliit
tista kumousta, uusien valtiollisten ja oikeudellisten laitosten 
syntymistä. Mutta sosialistinen talousmuoto ei voi syntyä kapita
lismin uumenissa, sillä sen syntyminen edellyttää kapitalistisen 
tuotantovälineiden yksityisomistuksen hävittämistä, ja tätä taas 
•on mahdoton suorittaa hävittämättä porvariston valtaa ja pystyt
tämättä työväenluokan diktatuuria. Siksi sosialistisen perustan 
luomista edeltää proletariaatin poliittinen vallankumous.

Marxilaisuuden vastustajat näkevät tässä ristiriidan, poik
keamisen historiallisesta materialismista: proletariaatin poliitti
nen vallankumous on taloudellisen kumouksen ehtona. He eivät 
halua ymmärtää sitä, että poliittisen proletaarisen vallan
kumouksen aiheuttavat ennen kaikkea taloudelliset syyt ja ta r
peet. Itse tuon vallankumouksen tekijä, työväenluokka, on kapi
talismin koko edelläkäyneen taloudellisen kehityksen tuote; ellei 
sitä olisi, ei olisi myöskään sosialistista vallankumousta. Edel
leen, ilman kapitalismin taloudellisen kehityksen luomia aineel
lisia edellytyksiä, ilman jättiläismäistä työn yhteiskunnallista
mista sosialismi olisi mahdoton.

Sosialistinen päällysrakenne ei muodostu valmiiksi heti 
poliittisen kumouksen tapahduttua, vaan muotoutuu ja kehittyy 
talousjärjestelmän muuttumisen pohjalla ja samaan aikaan aut
taa sosialistisen talouden muotoilemista, kehittymistä ja puolus
tamista. Päällysrakenteeseen kuuluvien eri laitosten toiminta, 
tehtävät, sisältö ja työmuodot muuttuvat taloudellisen perustan 
kehityksen mukana. Esimerkin sosialistisen päällysrakenteen 
riippuvaisuussuhteesta sosialistisen perustan kehitykseen näh
den tarjoaa sosialistisen neuvostovaltion tehtävien muuttuminen 
sen jälkeen, kun oli luotu sosialismin taloudellinen perusta 
ja edelleen laajamittaiseen kommunismin rakentamiseen siirryt
täessä.
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Siis myös sosialismiin siirryttäessä päällysrakenne muuttuu ja 
kehittyy taloudellisen perustan määräävän vaikutuksen alaisena. 
Omalaatuisuus sisältyy tässä siihen, että sosialistinen päällys
rakenne alkaa muotoutumisensa sosialistisen vallankumouksen 
yleisen kehityksen kulussa, ennen taloudellisen kumouksen alka
mista ja toimii tämän kumouksen mahtavana välineenä.

Marxilaisuuden selvittämät yleiset lait ilmenevät luonnolli
sesti eri tavoin erilaisissa historiallisissa olosuhteissa. Nämä 
muodonmuutokset eivät kumoa perustaa ja päällysrakennetta 
koskevaa lakia, vaan tekevät konkreettiseksi ja vahvistavat sen.

Samoin kuin samantyyppiseen taloudelliseen perustaan voi 
liittyä erikoispiirteitä riippuen sen syntymisen historiallisista 
olosuhteista eri maissa, kansallisista ja kansainvälisistä suh
teista, maantieteellisistä oloista jne., samoin myös sen vaihtu
minen toiseen perustaan yhteisten piirteiden ohella sisältää eikä 
voikaan olla sisältämättä paljon omaperäistä kussakin maassa. 
Eri maissa esiintyy suurta vaihtelevaisuutta kapitalistisen perus
tan kehityksessä. Eikä sosialisminkaan taloudellisen perustan 
kehityksessä ilmene sen vähempää vaihtelevaisuutta esimerkiksi 
Neuvostoliitossa, Kiinassa ja muissa kansandemokratian maissa. 
Luonnehtiessaan maailmanhistorian yleistä kulkua Lenin korosti 
erityisesti yksityisten maiden kehityksen järjestyksessä ja muo
doissa esiintyvää omaperäisyyttä, mikä ei vähimmässäkään 
määrässä kumoa historian yleisiä lainmukaisuuksia kokonaisuu
tena katsoen.

Perustan kehityksessä tavattavalla omaperäisyydellä on vas
tineensa myös päällysrakenteen kehityksen erikoispiirteissä. 
Orjanomistuksellisen yhteiskunnan poliittisena päällysraken
teena oli eri aikoina ja eri maissa milloin orjanomistajain 
monarkia (entisajan despoottiset yksinvallat), milloin aristo
kraattinen, milloin demokraattinen orjanomistajain tasavalta 
(muinainen Kreikka). Nykyajan kapitalismin poliittisena pääl
lysrakenteena esiintyy eri maissa milloin perustuslaillinen par
lamentaarinen monarkia (Englanti, Ruotsi, Hollanti, Belgia), 
milloin porvarillis-demokraattinen parlamentaarinen tasavalta 
(Ranska, USA), milloin fasistinen diktatuuri (esimerkiksi hitle- 
riläinen Saksa). Lisäksi kullakin näistä poliittisen päällysraken
teen muodoista on omat erikoispiirteensä eri maissa. Niinpä 
Ranska ja USA ovat porvarillisia tasavaltoja, mutta niiden
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välillä on myös. eräitä eroavuuksia, jotka heijastavat näiden 
maiden talousmuodon ja niissä vallitsevan luokkien voimasuh
teen erikoispiirteitä.

Marxismi-leninismi on osoittanut myös sosialistisen yhteis
kunnan päällysrakenteessa eri maissa esiintyvän omaperäisyy
den, proletariaatin diktatuurin, sosialistisen demokratian oma
peräisyyden, samalla korostaen, että sosialistisen valtion olemus 
on aina sama.

3. Päällysrakenteen aktiivinen osuus

Porvarilliset marxilaistfuden arvostelijat sanovat, että marxi
laisuus antaa historiasta »yksipuolisen”, taloudellisen selityksen 
pelkän »taloudellisen tekijän” avulla ja kieltää muiden tekijöi
den, poliittisten, ideologisten, psykologisten, uskonnollisten, 
kulttuuri- ym. tekijäin vaikutuksen ja merkityksen. Tällainen 
marxilaisuuden arvostelu osoittaa arvostelijain tietämättö
myyttä.

Kun historiallinen materialismi selittää perustan -osuuden 
määrääväksi päällysrakenteeseen nähden, se ei suinkaan kiellä 
päällysrakenteen aktiivista osuutta, sen vaikutusta vuorostaan 
perustaan, ei kiellä vaan vaatii välttämättä ottamaan huomioon 
perustan ja päällysrakenteen vuorovaikutuksen yhteiskunnan 
kehitysprosessissa. Mutta perustan ja päällysrakenteen vuoro
vaikutus ei ole kahden toisistaan riippumattoman merkityksel
tään samanarvoisen »tekijän” välistä vuorovaikutusta; päällys
rakenne on perustan heijastuma, sen johdannainen. Perustan ja 
päällysrakenteen vuorovaikutus tapahtuu taloudellisen perustan 
pohjalta; juuri perusta synnyttää itseään vastaavan päällys
rakenteen ja määrää sen kehityssuunnan. Vasta selvitettyämme 
tämän pääasian voimme määritellä oikein perustan ja päällys
rakenteen vuorovaikutuksen luonteen, päällysrakenteen tehtävät, 
sen aktiivisen osuuden yhteiskunnan kehityksessä ja sen perus
taan kohdistaman vaikutuksen mahdollisuudet ja rajat.

Päällysrakenne ei ole perustan passiivinen seuraus tai yhteis- 
kuntarakennuksen jokin ulkonainen koriste. Kun riistäjäluokat 
monien vuosisatojen kuluessa loivat ja lujittivat poliittiset ja 
juridiset laitoksensa, tukivat uskontoa ja kirkkoa, kehittivät ja
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tyrkyttivät joukoille omaa ideologiaansa, niin ne menettelivät 
näin voidakseen näiden keinojen avulla lujittaa valtaansa työtä
tekeviin joukkoihin, yhteiskunnan enemmistöön nähden. Kun 
riistetyt luokat pyrkivät hävittämään niitä sortavat hallitsevien 
riistäjäluokkien laitokset ja luovat omia järjestöjään, oman 
ideologiansa, niin selityksenä siihen on niiden vapautumisensa 
puolesta käymän taistelun tarpeet. Jos marxilaiset olisivat sitä 
mieltä, että päällysrakenne ei esitä aktiivista osaa historiassa, 
niin miksi he kehottaisivat työläisiä taisteluun porvarillista val
tiota ja taantumuksellista porvarillista politiikkaa ja ideologiaa 
vastaan proletariaatin diktatuurin voiton ja sosialistisen ideolo
gian puolesta?

Valtio on hallitsevan luokan voimakkain ase. Siihen keskittyy 
kyseisen luokan taloudellinen ja poliittinen mahti. Sosialistinen 
valtio keskittää käsiinsä kansan koko taloudellisen ja poliittisen 
mahdin.

Valtio voi vaikuttaa edistyksellisestä jouduttaa ja helpottaa 
taloudellista kehitystä, mutta se voi toimenpiteillään myös ja r
ruttaa taloudellista kehitystä, jossa tapauksessa se heikentää 
taloudellista perustaansa ja sen politiikka kokee väistämättä 
tappion. Nykyisen mätänevän kapitalismin porvarillinen päällys
rakenne esittää erittäin taantumuksellista osaa yrittäessään 
tukahduttaa työväenluokan pyrkimyksen hävittää kapitalistiset 
tuotantosuhteet, jotka ovat muuttuneet tuotantovoimien kehityk
sen kahleiksi.

Myös oikeuslaitos, jonka avulla hallitseva luokka lujittaa sen 
taloudellisen järjestyksen, jonka pohjalla sen valta lepää, vai
kuttaa aktiivisesti taloudelliseen perustaan. Vallassaoleva luokka 
vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen säätämällä omistusta, työtä, 
omaisuuksien perimistä, luotonantoa, lainoja, teollisuutta, kaup
paa, keksintöjä jne. koskevia lakeja.

Merkitseekö se, että valtio ja oikeuslaitos voivat määrätä 
talouden kehityksen ja  saattaa sen kulkemaan mihin suuntaan 
tahansa, kumota taloudellisten lakien vaikutuksen? Eipä suin
kaan. Niin kovin kuin porvarilliset hallitukset esimerkiksi yrittä
vätkin »suunnitella” kapitalistisen talouden kehitystä, poistaa 
tuotannon kehityksen jaksoittaisuuden ja liikatuotannon pulat, 
eivät ne onnistu siinä milloinkaan. Porvarillisten ideologien ja 
poliitikkojen ylvästelevät lausunnot ja ennustelut kapitalismin
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kukoistuksesta jä ,,suunnitelmallisesta kapitalismista" osoittau
tuvat väistämättä paikkansapitämättömiksi jokaisen liikatuotan
non pulan koittaessa. Marxin selvillesaamia taloudellisia lakeja 
ei voida poistaa toitottamalla, että »marxilaisuus on kumottu”. 
Tällaista toitottamista ja ennustamista on sadan vuoden aikana 
ollut paljon, mutta Marxin havaitsemat taloudellisen kehityksen 
lait jatkavat toimintaansa järkähtämättömällä voimalla.

Valtio ja oikeuslaitos voivat tietenkin heikentää joitakin 
asianomaiseen talousjärjestelmään liittyviä tendenssejä ja jon
kin verran rajoittaa niiden vaikutusta ja voimistaa toisia ten
denssejä.1 Tässä yhteydessä on välttämätöntä ottaa huomioon 
päällysrakenteen ja sen vaikutuksen mekanismin koko monimut
kaisuus. Porvarillinen valtio ja oikeus, jotka ilmentävät ja puo
lustavat hallitsevan luokan etuja, kohtaavat sorrettujen luokkien 
taholta vastustusta ja vastarintaa näiden puolustaessa omia etu
jaan ja pyrkiessä saamaan joitakin myönnytyksiä ja uudistuksia 
samalla kun ne käyvät taistelua lopullisten päämääriensä puo
lesta. Samalla kun porvariston hallituspuolueet, jotka tulevat 
valtaan toinen toisensa sijaan, puolustavat porvariston yhteisiä 
etuja työtätekeviä vastaan, ne puolustavat luokkansa yhden osan 
etuja ja etuoikeuksia joskus myös toisen osan kustannuksella 
ja saavat luonnollisesti vastaansa viimemainitun osan vastus
tuksen.

Päällysrakenne ei siis suinkaan seuraa passiivisesti taloudel
lisen kehityksen jäljessä, kuten »luonnonvaraisuuden teorian” ja 
»taloudellisen materialismin” kannattajat väittävät. Vaikuttaes
saan vuorostaan perustaan päällysrakenne kokonaisuudessaan 
tai sen jotkin osat joutuvat usein ristiriitaan perustan tai sen 
joidenkin puolien kanssa. Kuten aikaisemmin on osoitettu, 
yhteiskunnallisen vallankumouksen kaudella vanha päällys
rakenne joutuu ristiriitaan uusien tuotantosuhteiden ja tuotanto
voimien kehityksen vaatimusten kanssa. Uusi päällysrakenne, 
joka käy taistelua vanhan perustan jäännöksiä vastaan, edesaut
taa niiden hävittämistä ja jouduttaa uuden perustan ja uusien 
tuotantovoimien kehitystä.

1 Niinpä esimerkiksi kapitalististen monopolien ja niiden valtion harjoitta
malla talouden militarisoinnilla on jossain määrin rajoittava vaikutus kapita
listisen tuotannon jaksojen liikuntaan, tämän liikunnan muotoihin ja nopeu
teen, mutta se ei voi poistaa aika ajoin tapahtuvia liikatuotannon pulia.
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Erittäin suuri on sosialistisen päällysrakenteen (sosialistisen 
valtion ja oikeuden, sosialistisen ideologian) aktiivinen, uudis
tava ja luova osuus kapitalistisen yhteiskunnan vallankumouk
sellisessa muuttamisessa ja sosialistisen yhteiskunnan luomi
sessa ja puolustamisessa. Sosialististen maiden kommunististen 
puolueiden toiminta vahvistaa hyvin selvästi sen, miten suuri 
uudistava osuus sosialistisella päällysrakenteella on yhteiskun
nan kehityksessä. Sosialististen maiden kommunistiset puolueet 
ovat sosialististen valtioiden johtava ja ohjaava voima. Marxi
laisen puolueen ideologia ja politiikka innoittaa, järjestää 
ja suuntaa ei vain uuden päällysrakenteen laitosten toimin
taa, jonka johtava osa se itse on, vaan myös. taloudellista 
rakennustyötä, koko kansanjoukkojen historiallista luovaa toi
mintaa.

Sosialistinen päällysrakenne esittää aktiivista osaa kommu
nismin rakentamisessa. Kommunismin aineellisen ja teknillisen 
perustan luominen, kaikkien tuotantovoimien kehityksen uusi 
valtava nousu ja aineellisten hyödykkeiden runsauden aikaan
saaminen luovat lainmukaisesti edellytykset uusille syvällisille 
laadullisille muutoksille taloudessa, sosialististen tuotantosuh-, 
teiden uudelle kehitykselle ja täydellistymiselle ja yhteiskunnan 
sosialistisen taloudellisen perustan kasvamiselle kommunisti
seksi. Vastaavasti myös yhteiskunnan päällysrakenne ja sen 
kaikkien laitosten työskentely kehittyy ja täydellistyy. Sosialisti
nen demokratia saavuttaa korkeimman kehitysasteensa, mikä 
valmistaa edellytykset valtion täydelliselle häviämiselle ja sen. 
korvaamiselle kommunistisella itsehallinnolla. Kapitalismin 
jäänteet ihmisten tajunnasta, porvarillisen moraalin, uskon
non yms. jäänteet tulevat täydellisesti poistetuksi. Kommunis
min, kommunistisen moraalin periaatteet tulevat ihmisten elä
mäntavaksi, lihaksi ja vereksi, kaikkien ihmisten käyttäytymisen 
normiksi.

Historiallisen materialismin väite perustan määräävästä 
osuudesta päällysrakenteeseen nähden ja päällysrakenteen 
vastavuoroisesta vaikutuksesta perustaan sekä päällysrakenteen 
aktiivisesta osuudesta säilyttää täydellisesti ja kokonaan päte
vyytensä myös yhteiskunnan siirtyessä kapitalismista sosialis
miin sekä myös kommunistisessa yhteiskunnassa. Samalla 
päällysrakenteen merkitys lisääntyy, koska sosialistinen talous.
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ei kehity luonnonvaraisesti, vaan sitä rakennetaan suunnitelmal
lisesti ja tietoisesti kommunistisen puolueen ja koko kansan 
sosialistisen valtion johdolla, joiden toiminta nojautuu yhteis
kunnan kehityksen ja sosialismin ja kommunismin rakentamisen 
objektiivisia lakeja koskevaan marxilaiseen tieteeseen. Kommu
nistinen puolue toteuttaa johtavaa ja ohjaavaa osaa sosialistisen 
talouden ja sen pohjalle kohoavan sosialistisen päällysrakenteen 
rakentamisessa ja kehittämisessä. Se johtaa kaikkien niiden lai
tosten työtä, jotka suorittavat työtätekevien kommunistista kas
vattamista ja kapitalismin jäänteiden poistamista ihmisten 
tajunnasta. Se kehittää sosialistista ideologiaa, ohjaa sosialisti
sen taiteen kehitystä ja kasvattaa joukkoja kommunistisen 
moraalin hengessä.

Perustan ja päällysrakenteen vuorovaikutusta koskevien 
lakien tuntemuksen avulla sosialistinen yhteiskunta kehittää 
eteenpäin ja käyttää hyväksi sosialistista päällysrakennetta 
kommunismin taloudellisen perustan rakentamisessa ja joukko
jen luovan toiminnan järjestämisessä. NKP:n suorittama teolli
suuden ja maatalouden hallintoelinten uudelleenjärjestely, liitto
tasavaltojen oikeuksien laajentaminen, uuden perustuslain laati
minen, kansanopetusjärjestelmän, yhteiskunnallisten järjestöjen 
ja kulttuurilaitosten toiminnan uudistaminen ovat esimerkkinä 
päällysrakenteen eri osien täydellistämisestä kommunismin 
rakentamisen tehtävien menestyksellistä toteuttamista varten.



X I V  l uku
LUOKAT, LUOKKATAISTELU JA VALTIO

Erotukseksi kaikille yhteiskunta- ja talousmuodostumille 
ominaisista, yleisistä kehityksen lainmukaisuuksista luokkatais
telu ei ole kaikkien, vaan niiden tiettyjen muodostumien kehityk
sen lainmukaisuus:, joiden vallitessa yhteiskunta on jakautunut 
antagonistisiin luokkiin. Luokkiin jakautumista tuntematto
masta alkukantaisesta yhteisöjärjestelmästä lähtien ihmiskunta 
kulkee luokkayhteiskuntien kautta kohti kommunistista järjestel
mää, jonka vallitessa luokkaerot häviävät ainiaaksi. Miksi 
yhteiskunta jakautuu tietyllä kehityksensä asteella luokkiin? 
Mitä luokat ovat? Miten ne ovat syntyneet?

Noihin kysymyksiin annettu oikea vastaus suo mahdollisuu
den käsittää valtionkin olemuksen, sen synnyn ja osuuden 
luokkataistelussa. 1

1. Luokkien määritteleminen

Aloitamme tarkastella yhteiskunnan luokkajaon olemusta. 
Jos vertaa keskenään eri luokkiin, vaikkapa kapitalistisessa 
yhteiskunnassa porvaristoon ja työväenluokkaan kuuluvia ihmi
siä, niin voi nähdä, että he eroavat sekä elinolojensa että työnsä 
ja myöskin katsomustensa, tottumustensa ja pyrkimystensä puo
lesta toisistaan. Mikä sitten on pääasia, joka määrää kaikki 
luokkien väliset erot? Minkä perustunnusmerkkien nojalla on 
erotettava toisistaan yhteiskuntaluokat ja mistä noiden erojen 
syitä on etsittävä?
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Yhteiskunnan luokkiin jakautumista ei voi selittää biologisin, 
rodullisin syin taikka ihmisten luontaisten eroavuuksien avulla, 
kuten monet luokkasorron puoltajat tekevät.

Etsiessään yhteiskunnan luokkiin jakautumisen oikeutusta »järkkymät- 
tömistä luonnonlaeista” porvarilliset sosiologit (19. vuosisadan lopun saksa
laisen sosiologin Otto Ammonin, ranskalaisen sosiologin Lapougen ym. tavoin) 
vaihtavat tavan takaa luokkien väliset sosiaaliset erot yksilöiden välisiin bio
logisiin ja rotueroihin. Mutta tuollaisten katsomusten kannattajien väitteistä 
huolimatta ei eri luokkiin kuuluvien ihmisten välisiä biologisia eroja ole ole
massa. Ovatko kapitalistisissa maissa tehtailija ja  työläinen välttämättä eri 
rotujen edustajia? Eivätköhin tosiseikat osoita, että saman rodun piirissä — 
sekä Euroopassa, Aasiassa että Amerikassa — vallitsee jakautuminen yhteis
kuntaluokkiin?

Toisin kuin rotuerot ovat luokkaerot lähtöisin sosiaalisista 
eivätkä luontoperäisistä syistä. Yhteiskunnan luokkiin jakautu
minen ei ole ikuista, se häviää sosiaalis-historiallisen kehi
tyksen kulussa yhtä välttämättömästi kuin se aikoinaan 
syntyikin.

Yhtä pätemättömiä ovat yritykset johtaa luokkaerot ihmisten 
yksilöllisten kykyjen eroavuudesta. »Lopullinen perusta, jolla 
luokkien olemassaolo lepää, on kykyjen yksilölliset eroavuudet”1, 
väitti amerikkalainen taloustieteilijä ja sosiologi J. Schumpeter. 
Todellisuudessa tehtailijan ja työläisen väliset erot eivät ole 
heidän yksilöllisten kykyjensä välisiä eroja, vaan heidän 
yhteiskunnallisen asemansa välisiä eroja. Jotta määriteltäisiin 
oikein käsitteet »kapitalisti” ja »työläinen”, on jätettävä syr
jään asiaankuulumattomina kaikki ihmisten väliset yksilölliset 
erot ja niiden mukana myös eri henkilöiden kykyjen eroavuudet. 
Asia on .niin, että yksityisten henkilöiden mahdollisuudet kehit
tää kykyjään luokkayhteiskunnassa määrää se, kuuluvatko he 
tuohon tai tähän luokkaan, eikä päinvastoin, kuten Schumpeterin 
kaltaiset porvarilliset sosiologit esittävät. Tunnettuahan on, ettei 
suurin osa herroista kapitalisteista ole suinkaan kaikkein lah
ja k k a ita  väkeä. Jotta he voisivat ottaa paikkansa elämässä, 
heille riittää se, että heillä on pääomaa; ollessaan pääoman 
haltijoita he voivat ostaa, hankkia palvelukseensa toisten ihmis
ten lahjat ja kyvyt. 1

1 S. A. Schumpeter, Imperialism and Social Classes, N. Y. 1951, p. 210.
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Luokkaerojen pohjaa on etsittävä ihmisten aineellisista, 
taloudellisista elinehdoista eikä heidän tajunnastaan, kuten 
porvarillisen sosiologian psykologisen suunnan kannattajat teke
vät. Niin tärkeää kuin onkin tutkia eri luokkiin kuuluvien ihmis
ten psykologian, käsitysten ja maailmankatsomusten eroavuuk
sia, ne eivät kuitenkaan määrää luokkien olemassaoloa. Luokat 
ovat olemassa objektiivisesti, siitä riippumatta, tajuavatko ihmi
set sen vai eivät; heidän luokkatietoisuutensa on ainoastaan 
heidän taloudellisen asemansa, heidän yhteiskunnallisen olemi
sensa ehtojen selvempi tai hämärämpi heijastus.

Mitkä taloudelliset suhteet sitten nimenomaan määräävät 
luokkien väliset erot? ..Pääoman” III osan viimeisessä, kesken
eräiseksi jääneessä luvussa Marx huomauttaa, että ensi silmäyk
sellä saattaa näyttää siltä, kuin luokan muodostaisi sen tuloläh
teiden yhteisyys. Jakoon perustuvan luokkateorian mukaan eroa
vat palkkatyöläiset, kapitalistit ja maanomistajat toisistaan 
siten, että ensin mainitut saavat työpalkan, toiset voiton ja kol
mannet maakoron. Pelkästään tämän tunnusmerkin perusteella 
ei kuitenkaan voida määritellä luokkia, erottaa niitä niiden 
yhteiskunnallisten välikerrosten ja ryhmien moninaisuudesta, 
jotka niin ikään saavat tulonsa eri lähteistä. Niinpä esimerkiksi 
kapitalismin vallitessa ovat tulolähteet erilaisia virkamiehillä, 
jotka saavat palkan valtiolta, ja lääkäreillä, jotka saavat lääkä- 
rinpalkkion yksityisiltä henkilöiltä. Mutta eihän se anna perus
tetta lukea heitä eri luokiksi. On olemassa eroa myös tulon 
lähteessä ja määrässä eri ryhmien välillä luokan sisällä: maan
omistajat jakautuvat viiniviljelysten, peltomaan, metsien, 
louhosten jne. haltijoihin, mutta he eivät muodosta eri 
luokkia.

Luokkien välillä on tietenkin olemassa eroa yhteiskunnallisen tulon saanti- 
tavassa ja -määrässä, mutta se ero ei ole luokkiin jakautumisen määräävä 
tunnusmerkki. Siitä voi helposti vakuuttua, kun asettaa itselleen kysymyksen: 
miksi erilaisia tulolähteitä on olemassa ja miksi siis muodostuu uusia erilaisia 
luokkia? Miksi esimerkiksi proletaarit on tuomittu eliniäkseen tulemaan 
toimeen niukoin tuloin, jotka he saavat myymällä työvoimansa? Tämä on 
ilmeisesti selitettävissä siten, että heiltä on riistetty tuotantovälineiden 
omistus.

Niin muodoin yhteiskunnallisen rikkauden osuuden saantitavoissa ja -mää
rissä ilmenevä luokkien välinen ero on peräisin niiden suhteesta tuotantoväli
neisiin, niiden asemasta yhteiskunnallisessa tuotannossa. Ei siis tuotteiden
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jakotapa vaan tuotantotapa on edellytyksenä yhteiskunnan luokkiin jakautu
miselle ja määrää niiden väliset erot.

Jakoteoriasta seuraa, että luokkataistelu on muka vain tais
telua jakotavan muuttamisesta, yhteiskunnallisen tulon suurem
masta osuudesta, ts. taistelua erillisistä uudistuksista, mutta ei 
koko yhteiskuntajärjestyksen muuttamisesta. Ei ole sattuma, että 
tuon teorian saarnaajina ovat esiintyneet ja esiintyvät refor
mistit (aikoinaan K. Kautsky, E. Bernstein ym. ja nykyisin 
jotkut USA:n D. Dubinskyn kaltaiset oikeistososialistien ja 
oikeistolaisten ammattiyhdistysten johtajat). Kuitenkaan eivät, 
vastoin reformistien väitteitä, mitkään jakosuhteita koskevat 
muutokset voi poistaa riistoa, sillä sen pohja ei ole jakotavassa 
vaan tuotantotavassa, tuotantovälineiden omistusmuodossa.

Epämarxilaisten luokkateorioiden joukossa on sellaisiakin, 
jotka myöntävät, että luokkien väliset peruserot on etsittävä tuo
tannon alalta, mutta ei kuitenkaan suhteesta tuotantovälineisiin, 
vaan erilaisesta tehtävästä yhteiskunnallisen tuotannon organi
saatiossa. Organisaatioteoriassa, jonka eräänä laatijana on 
A. Bogdanov, väitetään luokkien ilmaantuneen sen tuloksena, 
että ihmiset jakautuvat ..organisaattoreihin” ja toimeenpanijoi
hin. Sellainen teoria suo, samoin kuin jakoteoriakin, mahdolli
suuden saarnata luokkien ikuisuutta ja niiden sopua. Se johtaa 
päätelmään, että tuotanto vaatii välttämättä eri luokkien ole
massaoloa, joilla on eri tehtävät tuotantoprosessissa, ja jotka 
täydentävät siten toisiaan.

Luokkien välillä on todella olemassa eroa siihen nähden, 
mikä on niiden osuus yhteiskunnallisen työn organisaatiossa, 
mutta ne johtuvat niin ikään erilaisesta suhteesta tuotantoväli
neisiin. Koneellinen suurtuotanto vaatii kyllä järjestävää toimin
taa ja tuotannon ohjausta, mutta siitä ei johdu, että ohjausta 
pitäisi hoitaa sellaisten ihmisten, jotka kuuluvat toiseen luok
kaan kuin välittömät tuottajat. Marx totesi: ..Kapitalisti ei ole 
kapitalisti sen tähden, että hän on teollisuuslaitoksen johtaja, 
vaan hänestä tulee teollisuuden komentaja sen tähden, että hän 
on kapitalisti. Teollisuuden ylipäällikkyys tulee pääoman oikeu
deksi samoin kuin feodaaliajalla ylipäällikkyys sodassa ja ylin 
tuomiovalta olivat maaomaisuuden oikeutena.” 1

1 K. Marx, Pääoma, I osa, s. 325.
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Kun jotkut tuotantosuhteet elävät yli aikansa ja muodostuvat tuotanto
voimien kehityksen esteeksi, niin silloin muuttuu myös hallitsevan luokan osuus 
työn yhteiskunnallisessa järjestelyssä: se menettää järjestäjän tehtävän tuo
tannossa ja muodostuu yhteiskuntaruumiin loiskasvaimeksi. Niin kävi aikanaan 
maanomistaja-aristokratialle ja niin käy nykyisin porvaristolle. ..Monopolisti- 
nen porvaristo on yhteiskuntaelimistön hyödytön kasvannainen, jota ei tarvita 
tuotantoprosessissa.” 1 Porvariston loismaisuuden kasvu todistaa tuon luokan 
eläneen aikansa, todistaa, että se ei ainoastaan ole tuotannolle tarpeeton, 
vaan suorastaan estää sen kehittymistä ja on niin muodoin raivattava pois.

Eivät tulolähteiden eroavuudet eikä erilainen osuus tuotan
non organisaatiossa vielä sellaisenaan määrittele luokkia. Luok
kien väliset eroavuudet määräytyvät ennen kaikkea niiden suh
teessa tuotantovälineisiin ja sen seurauksena siitä erosta, mikä 
kullakin niistä on historiallisesti määräytyneessä yhteiskunnalli
sen tuotannon järjestelmässä. Kuten tiedämme, ovat antagonis
tisen luokkayhteiskunnan tuotantosuhteet riiston, herruuden ja 
alistamisen suhteita. Sen selittää se, että hallitsevalla luokalla 
on yksinoikeus tuotantovälineisiin, ts. sille kuuluvat kaikki tai 
ainakin tärkeimmät tuotantovälineet samaan aikaan, kun sorre
tulta luokalta nuo tuotantovälineet puuttuvat. Kaikkialla missä 
osa yhteiskuntaa hallitsee yksinoikeutetusti tuotantovälineitä, 
on työntekijän hänen itsensä ylläpitämiseen välttämättömän työ
ajan lisäksi kulutettava vielä lisätyöaikaa tuotantovälineiden 
omistajan ylläpitämiseksi. Erilaisesta suhteesta tuotantovälinei
siin, mikä on luokan olennainen, ratkaiseva tunnusmerkki, joh
tuvat kaikki muut luokkien tunnusmerkit, mm. niiden osuus työn 
yhteiskunnallisessa organisaatiossa sekä myös niiden tulon mää
rissä ja lähteissä ilmenevät erot. Kaikki nuo yhteiskunnan luok
kiin jakautumisen olemusta luonnehtivat piirteet ja tunnusmer
kit on Lenin yleistänyt seuraavaan määritelmään:

»Luokiksi nimitetään suuria ihmisryhmiä, jotka eroavat toi
sistaan sen mukaan, mikä on niiden paikka historiallisesti mää
räytyneessä yhteiskunnallisen tuotannon järjestelmässä, mikä 
on niiden (enimmäkseen laeilla vahvistettu ja määritelty) suhde 
tuotantovälineisiin, minkälainen on niiden osuus työn yhteis
kunnallisessa organisaatiossa, ja siis millä keinoin ja missä 
määrin ne saavat sen osan yhteiskunnallisesta rikkaudesta, joka 
on. niiden käytettävissä. Luokat ovat sellaisia ihmisryhmiä,

1 Tie kommunismiin, s. 485.
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joista toinen voi anastaa itselleen toisen työn tulokset niiden 
erilaisen aseman vuoksi tietyssä yhteiskunnallisessa talous
muodossa.” 1

Yhteiskunnan luokkiin jakautumisen perustana on yhteiskun
nan taloudellinen rakenne, mutta se heijastuu myös sen valtiolli
sessa rakenteessa ja henkisessä elämässä. Siksi marxismin- 
leninismin perustanlaskijat eivät tarkastelleet luokkaa ainoas
taan taloudellisena, vaan myös laveampana sosiaalisena 
kategoriana. Esimerkiksi he huomauttivat, että kapitalistisille 
tuotantosuhteille ominainen proletariaatin ja porvariston vasta
kohtaisuus esiintyy kaikessa sosiaalisessa elämässä: sekä noiden 
luokkien elinoloissa että niiden perhesuhteissa ja siinä, että työ
läisillä on erilaiset aatteet ja käsitykset, tavat ja siveelliset peri
aatteet ja heidän politiikkansa on erilaista kuin porvariston.

2. Luokkien synty. Yhteiskunnan luokkarakenne 
ja sen riippuvaisuus tuotantotavasta

Luokkaeroavuuksien pohjana on ihmisryhmien erilainen 
suhde tuotantovälineisiin. Miten tuo ero on syntynyt? Miksi toi
nen osa yhteiskuntaa on kyennyt keskittämään käsiinsä tärkeim
mät tuotantovälineet ja toinen yhteiskunnan osa on niitä vailla? 
Kenties se voidaan selittää siten, että toisten ihmisten on onnis
tunut ottaa väkivalloin tuotantovälineet pois toisilta? Niin 
väittävät eräät porvarilliset sosiologit, jotka etsivät poliittisista 
tekijöistä, esimerkiksi toisten ihmisten tai kansojen toisia koh
taan harjoittamasta väkivallasta, orjuutuksesta yhteiskunnan 
luokkiin jakautumisen syitä. Väkivaltateorian kannalla olivat 
esimerkiksi Duhring; Gumplowicz ja myös Karl Kautsky viimei
sissä teoksissaan.

Luokattomasta yhteiskunnasta luokkayhteiskuntaan siirtymi
nen ei tietenkään tapahtunut ilman väkivaltaa. Mutta väkivalta 
vain kehitti ja syvensi eriarvoisuutta omistussuhteissa eikä luo
nut sitä. Väkivallalla ei voi selittää luokkien syntyä enempää 
kuin rosvouksella yksityisomistuksen syntyä. Kyllähän rosvous 
voi toisen omistajan omaisuuden siirtää toiselle, mutta se ei voi 
luoda yksityisomistusta sellaisenaan. Heimojen välisiä aseellisia *

* V. /. Lenin, Teokset, 29. osa, s. 398.
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kahakoita, eränkäyntieduista tapahtuneita yhteenottoja jne. sat
tui kauan ennen luokkien syntymistä, mutta ne eivät johtaneet 
orjuuden syntyyn, ennen kuin yhteiskunnan taloudellinen kehitys 
oli pohjustanut sen.

Luokkia ei voinut syntyä, ennen kuin yhteiskunnallisen työn 
tuottavuuden kasvun tuloksena alkoi esiintyä lisätuotetta. Mutta 
siten syntyi vasta yhteiskunnan luokkiin jakautumisen mahdol
lisuus, välittömänä syynä yhteiskunnan jakautumiseen antago
nistisiksi luokiksi oli tuotantovälineiden yksityisomistuksen syn
tyminen. Tuotantovoimien kehitys johti yhteiskunnalliseen työn
jakoon ja tuotteiden vaihtoon. Työnjaon ja vaihdon kanssa 
yhdessä kehittyi myös tuotantovälineiden yksityisomistus. Kehit
tyneempien työkalujen luomisen (esimerkiksi kivikaluista metal
lisiin siirtymisen) ansiosta lakkasi yhteisen työn välttämättö
myys. Taloudellisesti edullisemmaksi muodostui erillisten perhei
den voimin tapahtuva tuotanto, ne alkoivat pitää omaa erillistä 
talouttaan ja harjoittaa työnsä tuotteiden vaihtoa.

Sitä mukaa kuin yhteisomistus väistyi tuotantovälineiden 
yksityisomistuksen tieltä, kehittyi sukujen ja erillisten perheiden 
välinen taloudellinen eriarvoisuus. Sukuylimystö erottautui: van
himmat, sotapäälliköt, uhripapit ja muut henkilöt, joilla oli 
yhteiskunnallinen toimi sukuyhteisössä, rikastuivat, anastivat 
osan yhteisön omaisuutta ja alistivat valtaansa yhteisön köyhty
neet jäsenet. Sukuylimystön rikastumista jouduttivat yhteisöjen 
väliset, taajenneet sotilaalliset yhteenotot. Sodista muodostui 
pysyvä elinkeino. Sotapäällikkö ja hänen seurueensa alkoivat 
pitää sotaa ja rosvousta kunniakkaampana asiana kuin työtä. 
Muinaisten germaanien elämää 1. vuosisadalla kuvanneen roo
malaisen kirjailijan Tacituksen sanojen mukaan sotilasseuralai- 
sia „on helpompi taivuttaa taisteluun vihollista vastaan ja 
hankkimaan haavoja kuin kyntämään maata ja odottamaan 
satoa. Enemmänkin, he pitävät laiskuutena ja raukkamaisuutena 
hankkia hiellä sitä, mikä voidaan saada verellä”. Kaikkien 
näiden ehtojen vallitessa kehittyi yhteisön sisällä asteittain 
omistussuhteiden eriarvoisuus ja luokkiin jakautuminen.

Luokkien muodostuminen tapahtui ensinnäkin siten, että 
yhteisön sisällä erkani riistävä huippukerros, joka alunperin 
koostui sukuylimystöstä ja myöhemmin laajemmasta rikkaiden 
ihmisten kerroksesta; toiseksi siten, että aluksi vangiksi otetut
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vierasheimoiset tehtiin orjiksi ja sittemmin myös velkasiteisiin 
joutuneet köyhtyneet omaheimolaiset.

Orjuuden ensimmäinen muoto syntyi patriarkaalisen suku- 
yhteisön uumenissa. Se oli patriarkaalista eli kotiorjuutta, jonka 
oloissa orjien määrä oli verraten vähäinen: he uurastivat 
yhdessä suvun tai perheen vapaiden jäsenten kanssa suvun van
himman taikka perheen päämiehen silmälläpidon alaisena.

Tuotantovoimien, yksityisomistuksen ja vaihdon kehityksen 
tuloksena tuli patriarkaalisen orjuuden tilalle, joka vielä oli 
sopeutunut sukuun perustuviin suhteisiin, uusi orjuuden muoto: 
alettiin suorituttaa tärkeimmät työt orjilla, joiden kannettavaksi 
asetettiin tuotannollisen työn koko taakka. Orjakauppa alkoi huo
mattavasti kehittyä.

Yhteiskunnan jakautuminen luokkiin oli viime kädessä tulos 
tuotantovoimien ja yhteiskunnallisen työnjaon kehityksestä, joka 
johti yksityisomistuksen syntymiseen, kaupungin ja maaseudun, 
henkisen ja ruumiillisen työn väliseen vastakohtaisuuteen. Sekä 
kaupungin ja maaseudun välinen että henkisen ja ruumiillisen 
työn välinen vastakohtaisuus esiintyy läpi koko luokkayhteis
kunnan historian.

Vuosisatoja kestäneen historian kuluessa vaihtuivat yhteis
kunta- ja talousmuodostumat, yhteiskuntaelämän näyttämöltä 
poistui luokkia ja toisia syntyi ja myös yhteiskuntamuodostumien- 
sisäiset luokkien väliset keskinäissuhteet muuttuivat. Kaikkien 
noiden muutosten perussyynä ovat muutokset, jotka ovat tapah
tuneet tuotantotavassa, tuotantovoimissa ja tuotantosuhteissa. 
Tuotantotavan vaihtuessa toiseen muuttui tuotantovälineiden 
jakautuminen yhteiskunnan jäsenten kesken, muuttuivat omistus
muodot ja sen seurauksena myös yhteiskunnan luokkarakenne. 
Luokkayhteiskunnan historia tuo esiin kolme luokkaorjuutuksen 
muotoa: orjuus, maaorjuus ja palkkatyö. Noiden riiston muotojen 
johdonmukainen vaihtuminen, minkä aikaansai tuotantovoimien 
kehittyminen, merkitsi sitä, että työntekijän henkilökohtainen 
riippuvaisuus korvautui asteittain hänen taloudellisella riippu
vaisuudellaan.

Orjanomistukseen perustuvan tuotantotavan vallitessa ei orjanomistaja 
ollut vain tuotantovälineiden, vaan myös tuotannon työntekijän omistaja. 
Työntekijää pidettiin pelkkänä työkaluna tuotannossa. Maataloutta koskevassa 
tutkielmassaan jakoi roomalainen kirjailija Varro välineet, joilla peltoa muo
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kataan, kolmeen ryhmään: »puhuvat välineet”, välineet, jotka »päästävät artf- 
kuloimattomia ääniä... ja mykät välineet... puhuvia ovat orjat, artikuloimatonta 
ääntä päästäviä ovat juhdat, mykkiä vankkurit”. Orjuus on riiston karkein ja  
ankarin muoto.

Tuotantotavan muuttuessa tuli orjanomistukseen perustuvan riiston muo
don tilalle feodaalinen. Feodaalisen tuotantotavan vallitessa talonpojalla oli 
hallussaan pieni talous ja  joitakin tuotantovälineitä. Feodaali oli kuitenkin 
päätuotantovälineen — maan — omistaja, mikä antoikin hänelle mahdollisuuden 
ottaa omakseen talonpojan lisätyön. Maaorja oli erilainen kuin orja: häntä ei 
pidetty täysin feodaalin omaisuutena, tämä saattoi kyllä ostaa tai myydä hänet, 
mutta (lain mukaan) ei tappaa. Feodaalien harjoittama talonpoikien tuottaman 
lisätuotteen anastaminen tapahtui joko työllämaksukoron (barstsina)1 muo
dossa tai tuotekoron (obrok)1 2 taikka sitten rahakoron muodossa (jolloin talon
poika maksoi tilanherralle määräsumman rahaa).. Nuo anastamisen muodot 
vaihtuivat johdonmukaisesti feodaalisen tuotantotavan kehityksen eri vaiheissa.

Orjanomistusjärjestelmässä ja feodaalisessa yhteiskunnassa 
aineellisten hyödykkeiden valmistajat, orjat ja maaorjatalon- 
pojat, olivat oikeudellisesti alemmassa asemassa ja henkilökoh
taisesti riippuvaisia tuotantovälineiden omistajasta. Noissa; 
yhteiskunnissa oli luokkaerot vahvistettu oikeudellisesti valtio
vallan toimesta väestön sää/r/jaoksi. Lailla säädettiin jokaiselle 
säädylle oma paikkansa valtiossa, sen oikeudet ja velvollisuudet. 
Siksi orjanomistusjärjestelmän ja feodaalisen yhteiskunnan 
luokat olivat samalla myös erityisiä säätyjä. Kapitalistinen tuo
tantotapa yksinkertaisti yhteiskunnallista luokkajakoa ja lak
kautti säätyetuoikeudet. Kapitalismin vallitessa tuli suoranai
sista tuottajista — työläisistä — oikeudellisesti vapaita. Mutta 
heiltä puuttuu tuotantovälineiden omistusoikeus ja he ovat talou
dellisesti riippuvaisia kapitalisteista. Kapitalistista riistonmuo- 
toa Marx ja Engels nimittivät palkkaorjuuden järjestelmäksi.

Niin muodoin antagonististen tuotantotapojen luonteesta 
johtuu erilaisia riistomuotoja ja samalla myös. yhteiskunnan 
erilainen luokkiin jakautuminen. Jokaiselle antagonistiselle tuo
tantotavalle on ominaista erityinen yhteiskunnan luokkajako: 
orjanomistukseen perustuvalle tuotantotavalle jako orjanomista- 
jiin ja orjiin, feodaaliselle jako feodaaleihin ja maaorjatalonpoN 
kiin ja kapitalistiselle jako kapitalisteihin ja proletaareihin.

Nämä ovat vastaavien yhteiskunta- ja talousmuodostumien 
perusluokkia. Jokaisessa muodostumassa on kaksi perusluokkaa,

1 BargtSina — taksvärkki, veropäivätyö. Suotn.
2 Obrok — aprakkavero. Suom.
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Niiden olemassaolo seuraa välittömästi siitä tuotantotavasta, 
johon kyseessäoleva yhteiskuntamuodostuma perustuu. Noiden 
luokkien keskinäissuhteissa ja taistelussa ilmenee tuon tuotanto
tavan ja koko yhteiskunnan perusristiriita.

Rinnan vallitsevan tuotantotavan kanssa saattaa yhteiskun
nassa säilyä myös entisten tuotantotapojen jäänteitä taikka 
syntyä erikoisia talousmuotoja, ts. uuden tuotantotavan ituja. 
Sen seurauksena on tavallisesti olemassa perusluokkien rinnalla 
myöskin sivu- tai oä/tluokkia.

Niinpä orjanomistusyhteiskunnissa oli olemassa myös vapaita pienviljelijä- 
talonpoikia sekä käsityöläisiä. Feodaalisessa yhteiskunnassa kasvoi kaupunkien 
kehittyessä uusia yhteiskuntakerroksia: killoiksi ja ammattikunniksi järjesty
neitä käsityöläisiä, kauppiaita jne. Myöhäiskeskiajan kaupungeissa muuttuivat 
ammattikuntamestarit riistäjäkerrokseksi ja kisällit riistetyksi työläisjoukoksi. 
Myös talonpoikaisten huippukerroksesta kehittyi kapitalistisia aineksia.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa oli olemassa pitkän ajan — 
ja niissä maissa, joissa on säilynyt feodalismin huomattavia 
jäänteitä, on nykyisinkin sivuluokkana — tilanherroja, suur- 
maanomistajia, jotka käyttävät talonpoikien riistämisessä kapi
talististen menetelmien ohella myös esikapitalistisia.

Useimmissa kapitalistisissa maissa on suurilukuisia pikku
porvariston kerroksia: pienviljelijöitä, käsityöläisiä, pienkaup- 
piaita jne. Näiden olemassaolon taloudellisena perustana on 
yksinkertainen tavarantuotanto. He ovat väliasemassa porvaris
ton ja proletariaatin välillä. Yhtäläistä heillä on porvariston 
kanssa se, että he ovat yksityisomistajia (vaikka toisin kuin 
työnteosta erillinen, yksityiskapitalistinen omaisuus tämä on 
työnteko-omaisuutta, joka perustuu henkilökohtaiseen työhön); 
yhtäläistä heillä on proletariaatin kanssa se, että he ovat työn
tekijöitä ja joutuvat kapitalistisen riiston kohteeksi.

Kapitalismin kehittyessä pikkuporvaristo jakautuu kerroksiin, 
erilaistuu: sen vähäinen osa rikastuu ja muuttuu kapitalisteiksi, 
riistäjiksi, suurin osa taas menettää omaisuutensa ja siirtyy 
puoliproletaarien tai proletaarien asemaan. Se on lainmukainen 
prosessi, joka johtuu suurtuotannon etevämmyydestä pieneen 
•verrattuna, Marxin keksimästä pääoman keskittymisen ja yhteen- 
kokoutumisen laista. Tuo prosessi ei kuitenkaan johda pientuot
tajien täydelliseen syrjäytymiseen. Jopa kapitalismin kehit
tyneissäkin maissa on aika lukuisa pientuottajien kerros, kun
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taas maissa, jotka ovat kapitalistisesti vähemmän kehitty
neitä, he muodostavat vallitsevan joukon — aina 60—70% 
asukasluvusta.

Huomattavan — ja sitä paitsi kasvavan — osan kapitalistis
ten maiden väestöstä muodostavat toimihenkilöt, insinööri- ja 
teknikkokunta jne., jotka useasti myös kuuluvat keskikerroksiin 
(heitä kutsutaan »uusiksi” keskikerroksiksi erotukseksi pientuot
ta jis ta— »vanhoista” keskikerroksista). Kuitenkaan ei heitä 
läheskään kaikkia voi todellisuudessa lukea keskikerroksiin kuu
luviksi. Virkamiehistön, teollisuuden, kaupan, luottojärjestöjen 
jne. hallinnollisen henkilökunnan huippukerros kasvaa yhteen 
porvariston kanssa ja käyttää hyväkseen murusia sen voitoista; 
noiden mitään tuottamattomien kerrosten kasvu liittyy kapita
lismin mätänemiseen. Suurin osa toimihenkilöistä taas menettää 
nykyoloissa yhä enemmän entistä etuoikeutettua asemaansa ja 
heistä tulee »työläisiä valkoisissa kauluksissa”. Melkoinen osa 
insinööri- ja teknikkokuntaan kuuluvista työntekijöistä menettää 
tuotannon automatisoinnin johdosta työläisten johtamisen ja 
valvomisen tehtävän ja lähentyy työnsä luonteen puolesta työ
läisten perusjoukkoa. Nuo prosessit ovat osoituksena aikamme 
porvarillisten sosiologien ja oikeistososialistien esittämän väes
tön »deproletarisoitumista" koskevan väitteen pätemättömyy
destä; proletariaatin rivit päinvastoin laajenevat.

Rinnan toimihenkilöiden ja insinööri- ja teknikkokunnan 
kanssa kapitalistisessa yhteiskunnassa on huomattava määrä 
henkisen työn tekijöitä, niin sanottujen vapaiden ammattien 
edustajia (yksityispraktiikkaa harjoittavia lääkäreitä, asianaja
jia, taiteen työntekijöitä jne.). Asemaltaan tuo työntekijäkatego- 
ria omaa paljon yhteistä pientuottajien kanssa.

Koko se ihmisjoukko, joka suorittaa ammattimaisesti henkistä 
työtä, muodostaa sivistyneistön.

Sivistyneistö ei milloinkaan ole ollut eikä voi olla erikoinen 
luokka. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että sillä ei ole itse
näistä sijaa aineellisten hyödykkeiden tuotannossa. Sen suurin 
osa (lukuunottamatta teknillistä sivistyneistöä) työskentelee 
aineellisten hyödykkeiden tuotantopiirin ulkopuolella. Sitä paitsi 
sivistyneistö ei ole luokkakokoonpanoltaan yhtenäinen, se koos
tuu eri luokkien edustajista ja palvelee eri luokkia, sisältyy 
osittain niihin taikka sivuaa niitä. Sen mukaisesti sivistyneistö
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jakautuu kapitalistisessa yhteiskunnassa porvarilliseen, pikku
porvarilliseen ja proletaariseen sivistyneistöön. V. Vorovskin 
sattuvan ilmaisun mukaan sivistyneistö »muistuttaa aatteellista 
parlamenttia, jossa eri luokkien edustajat kuuluvat kaikkiin mah
dollisiin ryhmittymiin sen mukaan, miten niiden luokkien edut 
ryhmittyvät, joista he ovat lähtöisin. Kokonaisuutena sivistyneis
tön luokkapiir.teistä puhuminen on sen vuoksi kaikkea perustaa 
vailla” ’. Sivistyneistöllä on merkittävä osa luokkataistelussa. 
Kysymyksellä mahdollisimman laajojen sivistyneistön kerrosten 
saamisesta puolelleen on oleellinen merkitys taisteleville luo
kille. Kapitalistisen yhteiskunnan elinolot pakottavat sivisty
neistön joukon palvelemaan hallitsevia riistäjäluokkia. Saman
aikaisesti ei nykyajan kapitalismi kuitenkaan kykene turvaamaan 
sivistyneistön laajoille piireille sen luovien voimien käyttämisen 
ehtoja. Osa porvarillista sivistyneistöä, joka tajuaa kapitalismin 
mädännäisyyden, siirtyy työväenluokan puolelle. Työväenluokka 
luo myös oman, proletaarisen sivistyneistönsä, vaikka kapita
lismi tekeekin työläisille vaikeaksi sivistyksen hankkimisen ja 
pääsyn henkiseen työhön.

Näemme, miten mutkikas yhteiskunnan luokkakokoonpano on, 
perusluokkien lisäksi saattaa olla sivuluokkia, erilaisia väliker
roksia ja kerrostumia. Useasti on yhteiskunnassa myös lukumää
rältään suurempia tai vähäisempiä luokastaan vieraantuneita 
aineksia, jotka koostuvat yhteydet luokkaansa menettäneistä, 
tiettyä tointa omaamattomista taikka »pohjasakkaan” painu
neista ihmisistä (sellainen on kapitalismin vallitessa ryysyköy- 
hälistö: kerjäläiset, prostituoidut, varkaat, pikkurikolliset jne.).

Yhteiskunnan luokkakokoonpanon mutkikkuutta käyttävät porvarilliset sosio
logit useasti hämätäkseen kapitalistisen yhteiskunnan perusluokkajakoa. He 
vaihtavat sen jakoon sosiaalisiin kerroksiin (»stratum” on geologiasta lainattu 
oppisana, siitä on johdettu »sosiaalinen stratifiointi” — sosiaalisia kerroksia, 
muovautumia jne. koskeva oppi). Tuollaisia »kerroksia” porvarilliset sosiologit 
luettelevat suuren joukon ja tekevät sitten päätelmän, että nyky-yhteiskunnassa 
niiden kaikkien väliset rajat ovat liikkuvia. Amerikkalainen filosofi ja talous
tieteilijä St. Chase selittää, että USArssa »luokat ovat jatkuvassa liikkeessä: 
niihin kuuluvat ihmiset kohoavat ja laskeutuvat kuin laitosten hissit”.

Mutta vaikka yksityisten henkilöiden luokka-asema saattaakin muuttua, 
se ei vielä poista luokkien välisiä eroja, kun luokat otetaan suurina ihmis- 1

1 B. B. BopoecKuu, rfpencTaBaaeT jih HHTeji.nHremi.K3 oömeCTseHHUft 
KJiaCC? C0W., T. II. COU3KTH3, 1931, CTp. 14.
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ryhminä, jotka muodostavat yhteiskunnan luokkarakenteen. Ja vakuuttivatpa 
Chase ja  hänen kaltaisensa miten vankasti tahansa, että USA:ssa ihmiset 
voivat vapaasti muuttaa luokka-asemaansa, esimerkiksi, että jokaisesta kengän- 
kiiiiottajasta voi tulla miljoonamies, sellainen mahdollisuus on suljettu miljoo
nilta ihmisiltä. Jokainen siirros, joukkojen sosiaalisessa asemassa tapahtuva 
muutos vie niitä vain alaspäin. Pikkuyrittäjien häviöön joutuminen, talon
poikien ja käsityöläisten proletarisoituminen, se, kun osa työläisiä siirtyy 
työttömien ja ryysyköyhälistön asemaan, vain syventää kapitalistisen yhteis
kunnan perusluokkien vastakohtaisuutta. Ylöspäin sosiaalisella portaikolla 
voivat kohota vain jotkut yksilöt.

Samalla yhteiskuntamuodostuman asteella olevissa eri maissa 
ei väestön luokkakokoonpano ole täysin yhtäläinen noiden mai
den taloudellis-sosiaalisen kehityksen erikoisuuksien vuoksi: esi
merkiksi työläisten, kaupungin ja maaseudun pikkuporvarillisten 
kerrosten ominaispaino jne. on erilainen. Vasta ottamalla huo
mioon kunkin maan luokkavoimien keskinäissuhteen erikoisuu
det ja tuon maan yhteydet toisiin maihin voi työväenluokan puo
lue laatia luokkataistelulle oikean taktiikan.

3. Luokkaedut ja luokkataistelu. Luokat ja  puolueet .

Alkukantaisen yhteisön hajoamisen ajoista alkaen yhteiskun
nan koko historian ajan esiintyy luokkien välinen taistelu. 
„Vapaa ja orja, patriisi ja plebeiji, paroni ja maaorja, m estari1 
ja kisälli, sanalla sanoen sortaja ja sorrettu ovat aina olleet 
toistensa vastakohtia, käyneet keskeytymätöntä, milloin peitettyä, 
milloin avointa taistelua, mikä on aina päättynyt koko yhteis- 
kuntarakennuksen vallankumoukselliseen uudistamiseen tahi 
taistelevien luokkien yhteiseen häviöön” 2,— näin luonnehtivat 
Marx ja Engels »Kommunistisen puolueen manifestissa” ennen 
kapitalismin syntyä tapahtuneen luokkataistelun perusvaiheita. 
Kapitalismin aikakausi, joka jakoi yhteiskunnan kahteen suureen * *

1 Tässä on kysymys riistäjäksi muuttuneesta myöhäiskeskiajan ammatti- 
kuntamestarista.— Toim.

* »Taistelevien luokkien yhteinen häviäminen”, josta Marx ja Engels 
puhuvat, tapahtui orjanomistusjärjestelmän murskaantuessa, jolloin orjien 
luokkataistelu ei johtanut heidän voittoonsa, vaikka se antoikin kuolettavan 
iskun orjanomistusjärjestelmälle. Ulkoapäin tulleiden barbaariheimojen anta
mien ja  sisäpuolella kapinoivien orjien iskujen vaikutuksesta tapahtunut 
orjanomistusjärjestelmän murskaantuminen johti loppujen lopuksi sekä orjien 
että orjanomistajien häviämiseen. Niiden paikan ottivat feodaalisen yhteis
kunnan luokat.
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leiriin, kahteen suureen luokkaan — porvaristoon ja prole
tariaattiin—, toi tullessaan entistä kärjistyneemmän luokka
taistelun.

Minkä vuoksi luokkien kesken sitten on käynnissä taistelu? 
Onko se historiallisesti väistämätön? Porvarilliset historioitsijat 
ja sosiologit vakuuttavat sen olevan »luokkien keskinäisen ym
märtämyksen puutteen, väärinkäsityksen”, yhteiskunnan hallit
sevien huippujen taitamattoman politiikan, »pahansuopien aines
ten kiihotuksen” tulosta jne.

Julkisessa sanassa sekä monissa filosofisissa ja sosiologisissa teoksissa, 
joita julkaistaan kapitalistisissa maissa, kehotetaan luokkia yhteistyöhön. 
Noiden kirjoitusten laatijat esittävät etsittäväksi sellaisia »moraalisia arvoja”, 
oellaisia aatteita, jotka pystyisivät liittämään yhteen toisilleen vastakkaiset 
luokat. Ja kun elämässä havaitaan tuollaisten yritysten toivottomuus, he sano
vat, että olisi pitänyt saada aikaan parempia, kaikille luokille kelvollisempia 
ihanteita.

Mutta kysymys ei tietenkään ole siitä, että he eivät voi löytää sopivia 
aatteita. Jos ajatellaan, että luokat, joilla on sovittamattomat, antagonistiset 
edut, voidaan sulattaa yhteen »parhaiden" aatteiden tai »moraalisten arvojen” 
avulla, merkitsee se, että lähestytään kysymystä idealistisen historiankäsityk
sen harha-asemista. Todellisuudessa ei voi olla olemassa lujaa poliittista ja 
henkistä ykseyttä yhteiskunnassa, jossa luokkien taloudellisen olemisen ehdot, 
niiden perin juurin vastakohtaiset edut asettavat nuo luokat keskenään vas
takkain.

Luokkataistelun synnyttää eri luokkien taloudellisen aseman 
vastakohtaisuus ja niiden etujen välinen ristiriita. Jos taas edut 
ovat vastakkaiset, epäonnistuvat kaikki yritykset liittää luokat 
yhteen saarnaamalla yhteistä moraalia.

Mitä luokkaedut sitten ovat, mihin ne perustuvat? Joskus väi
tetään, että luokkaedun määrää tietyn luokan jäsenten tietoisuus. 
Sellainen väite on kuitenkin virheellinen. Jonkin kapitalistisen 
maan työväenluokka voi olla tajuamatta perusetujaan ja rajoit
tua jonakin kautena taistelemaan joistakin osittaiseduistaan 
(esimerkiksi työpalkan korottamisesta, työajan lyhentämisestä 
jne.). Mutta sellainen ei merkitse, että sen luokkaetu rajoittuisi 
pelkästään työpalkan korottamiseen ja työolojen parantamiseen. 
Työväenluokan objektiivisen aseman ja elinolojen vuoksi sen 
edut vaativat vapautumista kapitalistisesta riistosta ja kapita
lismin hävittämistä.
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Luokkaetua ei määrittele luokan tietoisuus, vaan kunkin luo
kan asema yhteiskunnallisen tuotannon järjestelmässä. Koska 
proletariaatti ei omista tuotantovälineitä ja se on kapitalistisen 
riiston kohteena, niin se on objektiivisen asemansa vuoksi kiin
nostunut kapitalismin hävittämisestä ja on vallankumouksellinen 
luokka. Sitä vastoin porvaristo on kiinnostunut kapitalistisen 
järjestelmän ikuistamisesta. Porvarit ja proletaarit ovat anta 
gonistisia luokkia, sillä niiden edut ovat vastakkaiset ja sovitta
mattomat. Samanlaisia antagonistisia luokkia olivat kapitalis
mia edeltäneiden yhteiskuntien perusluokat: orjanomistajat ja 
orjat, feodaalit ja maaorjat. Siksi niiden välinen luokkataistelu 
on historiallisesti väistämätöntä.

Antagonistisia voivat olla paitsi jonkin yhteiskunta- ja talousmuodostuman 
vastakkaisten luokkien väliset suhteet, myös sellaisten eri muodostumien 
luokkien väliset suhteet, joista toinen on tullut toisen sijaan. Sellaisia olivat 
esimerkiksi porvariston ja feodaalien väliset suhteet sillä aikakaudella, jolloin 
riiston porvarilliset menetelmät joutuivat ristiriitaan feodaalisten menetelmien 
kanssa. Koska kuitenkin kumpikin luokka on riistäjä, ne saattoivat yhdistyä. 
Useiden maiden talouselämässä kasvoivat riiston feodaaliset menetelmät yhteen 
porvarillisten kanssa ja politiikan alalla taas porvaristo ja feodaalit liittoutui
vat useasti, etenkin silloin, kun niitä nousi uhkaamaan yhteinen vastustaja — 
kansanjoukot proletariaatin johdolla.

Kun luokkien etujen vastakohtaisuus tai eriävyys on niiden 
välisen taistelun pohjana, niin toisaalta eri luokkien etujen 
yhteensattuminen luo mahdollisuuden niiden yhteiselle toimin
nalle. Sellaisia mahdollisuuksia on eniten asemaltaan läheisillä 
luokilla, esimerkiksi kapitalismin oloissa työväenluokalla ja 
talonpoikaistolla. Vaikka talonpoikaisto onkin pienyksityisomis- 
tajien luokka, kiinnostaa sitäkin, kuten työväenluokkaa, vapau
tuminen pääoman ikeestä, pääoman, joka autioittaa maaseutua, 
imee siitä elinnesteet. Etujen yhteisyydestä johtuu, että on mah
dollisuus muodostaa proletariaatin ja talonpoikaisten ja myöskin 
työkansan muiden kerrosten välinen luja liitto. Työväenluokan 
liittolaisiksi tulevat, kuten NKP:n ohjelmassa huomautetaan, 
myös toimihenkilöiden lukuisat kerrokset sekä huomattava osa 
sivistyneistöä, jotka kapitalismi on painanut proletaarien ase
maan ja jotka tajuavat välttämättömiksi muutokset yhteiskunta
elämässä. Tuollaisessa liitossa on proletariaatti, vallankumouk-
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sellisimpana, järjestyneimpänä ja tiivistyneimpänä luokkana, 
johdossa.

Luokkataistelussa ovat mahdollisia tilapäiset, yhteiskunnalli
selta luonnoltaan varsin erilaisten luokkien etujen yhteensattu- 
miset silloin, kun niitä vastassa on yhteinen vihollinen. Niinpä 
yleiskansalliset tehtävät, esimerkiksi taistelu kansallisen riippu
mattomuuden puolesta siirtomaissa ja puolisiirtomaissa, saatta
vat muodostaa pohjan työkansan joukkojen (työväenluokan, 
talonpoikaisten ja kaupunkien pikkuporvariston) ja kansallisen 
porvariston yhdistetylle toiminnalle.

Luokan sisällä on kerroksia ja ryhmiä, jotka saattavat joskus 
joutua ristiriitaan keskenään taikka koko luokan perusetujen 
kanssa. Niinpä kapitalistien luokan keskuudessa on teollisuus- 
porvaristo, finanssimiehiä, kauppiaita jne. Valtiomonopolistisen 
kapitalismin vallitessa erottautuu porvariston monopolistinen 
huippukerros, joka asettaa itsensä tuon luokan kaikkien muiden 
kerrosten yläpuolelle. Proletaarien luokka ei myöskään ole aivan 
yhdenlaatuista, vaikka sitä eivät jaakaan omistussuhteet; sen 
piirissä on eri teollisuudenalojen, eri paikkakuntien työläisiä, 
ammattitaidottomia ja ammattityöläisiä jne. omine ammatillisine 
täi ryhmäetuineen.

Luokan sisäisten ryhmien olemassaoloa marxilaisuuden vastustajat käyt
tävät joskus todistamaan, että luokat ..hajoavat”. Niinpä Itävallan sosialistisen 
puolueen vuoden 1957 marraskuun edustajakokoukselle esitetyssä puolueohjel
man luonnoksessa sanottiin, että nyky-yhteiskunta on kehittynyt vallan toisin 
kuin Marx ja Engels ennustivat »Kommunistisessa manifestissa”: yhteiskun
nan proletaareiksi ja kapitalisteiksi jakautumisen sijasta on muodostunut 
kokonainen joukko väestöluokkia ja -ryhmiä, joilla on monin eri tavoin toi
siinsa yhdistyvät edut. Vastaavanlaisen katsomuksen esittää eräs Ranskan 
sosialistien teoreetikoista A. Philip kirjassaan »Uskollinen sosialismi" (1957). 
Työväenluokan yhtenäisyys, josta Marx puhui 19. vuosisadan puolivälissä, mer
kitsee nykyisin »pelkästään romanttista tuulentupaa”, A. Philip väittää. »Vas
takkaisilla navoilla olevien kahden luokan sijasta meillä on edessämme koko 
joukko ryhmiä mitä ristiriitaisimpine etuineen...” Moinen katsomus vääristelee 
todellisuutta, sillä se panee samaan nippuun luokkien välisen perusvastakohdan 
ja luokkien sisäisten ryhmien vähemmän oleelliset eroavuudet. Eri luokkien 
sisäisten ryhmien edut ovat tilapäisiä ja osittaisia, kun taas luokan yhteinen 
etu on kestävä, perusetu. Siksi ryhmäedut jäävät luokkataistelun kärjistymisen 
kausina taka-alalle koko luokan yhteisiin etuihin verraten. Työväenluokan 
yhtenäisyys, josta A. Philip puhuu »romanttisena tuulentupana”, terästyy 
luokkataistelun kulussa kaikista vaikeuksista huolimatta.
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Luokkien peruseduista johtuu näiden luokkien suhtautuminen 
vallitsevaan tuotantotapaan, olemassaolevaan yhteiskunta- ja 
valtiojärjestelmään. Antagonistiset luokat käyvät keskenään 
milloin peitettyä milloin avointa taistelua, jonka tarkoituksena 
on olemassaolevan järjestyksen ja sen pohjana olevan tuotanto
tavan säilyttäminen tai hävittäminen. Antagonististen luokkien 
leppymättömän taistelun välityksellä toteutuu yhteiskunnan ete
nevä liike, toisten yhteiskuntamuotojen vaihtuminen toisiin, 
korkeampiin.

Porvarilliset sosiologit ja reformismin kannattajat, oikeisto- 
sosialistien ideologit kiistävät luokkataistelun lainmukaisuuden 
ja väittävät, että edistystä eteenpäinvievä voima on »luokkien 
yhteistyö”, että yhteiskunnan kehitys kulkee eteenpäin silloin, 
kun kaikki luokat tajuavat jonkin laitoksen »epätäydellisyyden” 
ja muuttavat sitä yhteistoimin. Reformistit näkevät vallan
kumouksellisessa luokkataistelussa »tarpeettomien” yhteentör
mäysten ilmenemistä, jotka saattavat vain sysätä yhteiskuntaa 
taaksepäin. Itse asiassa ei kuitenkaan luokkataistelu, vaan se, 
kun reformistit kieltävät sen, vetää yhteiskunnan kehitystä 
taaksepäin. Sillä jos luokkien välinen taistelu todellakin lakkaisi, 
kuten reformistit haaveksivat (mikä kuitenkin antagonistisessa 
yhteiskunnassa tietenkin on itse asiassa mahdotonta), niin $.e 
merkitsisi, että aikansa elänyt järjestelmä tulisi ikuistetuksi ja 
työtätekevät olisi tuomittu ainaiseen orjuuteen. Nimenomaan 
luokkien vallankumouksellinen taistelu on antagonististen 
yhteiskuntien kehityksen liikkeellepanija: se ja ainoastaan se 
johtaa aikansa eläneiden laitosten luhistumiseen, talouselämän 
vanhentuneiden muotojen poistamiseen, jotka häiritsevät yhteis
kunnan kehitystä; niin muodoin se vie eteenpäin historiallista 
kehitystä. Kuten tiedämme, marxilainen dialektiikka on paljas
tanut kaiken kehityksen lähteeksi vastakkaisten voimien ja 
pyrintöjen taistelun. Luokkayhteiskunnassa tuo dialektiikan 
lain vaikutus ilmenee luokkien taistelussa.

Luokkataistelu merkitsee luokkayhteiskuntien kehityksen 
lainmukaisuutta ja liikkeellepanevaa voimaa. Marxin ja Engelsin 
keksimä suuri historiallinen luokkayhteiskuntien liikunnan laki 
on siinä, että »kaikkinainen historiallinen taistelu — käytäköön 
sitä sitten politiikan, uskonnon, filosofian tai muulla ideologian 
alalla — on todellisuudessa vain yhteiskunnallisten luokkien
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taistelun enemmän tai vähemmän selvää ilmenemistä, ja näiden 
luokkien olemassaolo ja samalla myös niiden väliset yhteentör
mäykset johtuvat vuorostaan niiden taloudellisen aseman kehi
tysasteesta, tuotannon luonteesta ja tuotantotavasta sekä siitä 
määräytyvästä vaihdosta” Tuolla lailla on Engelsin mukaan 
yhtä suuri merkitys historiatieteelle, luokkayhteiskunnan kehi
tyksen käsittämiselle kuin energian muuttumisen lailla on luon
nontieteelle.

. Luokkataistelu saa ilmauksensa kaikilla yhteiskuntaelämän aloilla. Luokat 
käyvät taistelua taloudellisista eduistaan — osastaan ja paikastaan aineellisten 
hyödykkeiden tuotannossa ja jaossa. Ja koska hallitsevien luokkien etuja varje
lemassa on niiden oma valtio ja taloudelliset edut saavat taas keskitetyn 
ilmauksensa politiikassa, luokkien poliittisissa eduissa, niin niiden välinen, 
aluksi talouden alalla kehittyvä taistelu siirtyy politiikan alalle ja kasvaa 
taisteluksi valtiollisesta vallasta. Valtiomuotojen, poliittisten järjestelmien muu
tokset, ovat aina sen luokkavoimien keskinäissuhteen muutosten tulosta, joka 
muodostuu näiden voimien taistelun kulussa. Niin ikään luokkayhteiskunnan 
henkisen elämän alueella — siveellisten, uskonnollisten, poliittisten ja  muiden 
aatteiden taistelussa — aina heijastuu loppujen lopuksi joidenkin luokkien 
asema ja niiden taloudelliset edut.

Luokkien taistelu ilmenee selväpiirteisimmässä muodossa 
poliittisten puolueiden taistelussa. Poliittiset puolueet ilmaisevat 
luokkien etuja ja johtavat niiden taistelua. Poliittiselta olemuk
seltaan ja koostumukseltaan puolue edustaa jonkin luokan osaa 
ja sitä paitsi sen aktiivisinta osaa.

Puolueet eroavat luokista siten, että ne: 1) eivät milloinkaan 
käsitä koko luokkaa, vaan ovat vain osa luokkaa (sana „puolue” 
on muodostunut useihin kieliin latinalaisesta sanasta pars — 
osa); 2) ovat tulos kyseisen luokan kaikkein aktiivisimpien edus
tajien tietoisesta yhteenliittymisestä, joka on tehty tiettyjen 
poliittisten luokkatavöitteiden nimessä, kun taas luokat syntyvät 
tahattomasti yhteiskunnan taloudellisen kehityksen seurauksena. 
Siksi puolue syntyy myöhemmin kuin luokka. Puolueiden 
ansiosta luokka tajuaa perusetunsa, järjestyy poliittisesti ja lujit
tuu kokonaisuudeksi, jolla kaikella on ratkaiseva merkitys vas
taiselle luokkataistelun kehitykselle.

Kaikki poliittiset puolueet eivät tunnusta avoimesti olevansa 
jonkin luokan etujen puoltajia. Kun proletariaatin vallankumouk- 1

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, I osa, 1958, s. 200.

514



sellinen puolue esiintyy avoimesti, tuntematta tarvetta peitellä 
sitä, minkä luokan etuja se puolustaa, niin riistäviä luokkia pal
velevat taantumukselliset puolueet sen sijaan huolellisesti naa
mioivat, kätkevät luokkakasvonsa. Joka käänteessä sosialismin 
ja demokratian viholliset nimittävät itseään sosialisteiksi ja 
demokraateiksi; lahjottavat pääoman palkkalaiset julistautuvat 
työn pyyteettömiksi puoltajiksi; jotkut puolueet, jotka ovat kaval
taneet kansalliset edut, nimittävät itseään kansallisiksi puo
lueiksi. Lenin opetti työtätekeviä varomaan senkaltaisia valheel
lisia vakuutteluja. Hän opetti paljastamaan porvarillisten ja 
pikkuporvarillisten puolueiden todelliset luokkakasvot, tutki
maan puolueita niiden tekojen eikä niiden sanojen ja julistusten-, 
tunnusten ja ponsien mukaan. Luokkataistelun kulussa tulevat 
ilmi jokaisen puolueen todelliset kasvot. ..Kunkin yhteiskun
nan jakaantuminen poliittisiin puolueisiin tulee selvimmin ilmi 
syvien, koko maata järkyttävien pulien aikana...” kirjoitti Lenin. 
..Vakava taistelu pyyhkäisee pois kaikenlaiset korulauseet, kai
ken pinnallisen ja teennäisen; puolueet ponnistavat kaikki voi
mansa vedoten kansanjoukkoihin, ja oikean vaiston ohjaamat, 
avoimessa taistelussa saadun kokemuksen valistamat joukot 
menevät niiden puolueiden mukana, jotka ilmentävät jonkin 
määrätyn luokan etuja.” 1 Vain luokkapohjalta lähtien on mah
dollista käsittää poliittisten puolueiden todellinen olemus ja nii
den osuus yhteiskuntaelämässä.

Samanlainen luokkakantainen suhtautuminen on ominaista 
valtionkin olemuksen marxilaiselle käsittämiselle.

4. Valtio luokkien sovittamattomuuden tuotteena 
ja luokkaherruuden elimenä

Riistäjäluokat muodostavat väestön vähäisen vähemmistön, 
mutta niiden herruudessa on valtaenemmistö. Miten sitten 
yhteiskunnan vähemmistön onnistuu pitää itsestään riippuvai
sena ja valtansa alaisena enemmistöä?

Riistäjien herruuden perustana on heidän taloudellinen mah
tinsa. Feodaalisen kauden tärkeimmän tuotantovälineen — 1

1 V. I. Lenin, Teokset, 18. osa, s. 30.
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maan — feodaalinen omistus, tehtaiden, kaivosten, rautateiden 
ja pankkien kapitalistinen omistus — siinä on se, mikä antaa 
riistäjille mahdollisuuden asettaa itsestään riippuviksi työkan
san joukot.

Riistäjien pelkkä taloudellinen mahti on kuitenkin riittämä
tön säilyttämään enemmistöön kohdistuvan vähemmistön 
herruuden. Tarvitaan vielä järjestynyt voima, joka tukahduttaisi 
sorrettujen vastarinnan ja pitäisi heidät alistetussa asemassa. 
Sellainen voima on valtio.

Kaikissa yhteiskunnissa, joissa on antagonistisia luokkia, 
valtio on poliittisen vallan luokkajärjestö, joka varjelee ja vah
vistaa jonkin luokan herruuden taloudellisia perustuksia. Sen 
käytettävissä on vallan välineet: armeija, poliisi, santarmisto, 
tuomioistuimet, vankilat jne., joiden tarkoituksena on turvata 
taloudellisesti hallitsevan luokan poliittinen herruus ja tukah
duttaa muiden luokkien vastustus.

Jo tästä seuraa, että valtio ja yhteiskunta eivät ole eivätkä 
voi olla yksi ja sama asia. Ihmiset eivät ole milloinkaan eläneet 
yhteiskunnan ulkopuolella, mutta yhteiskunta ei aina ole ollut 
valtioksi järjestetty. Valtiota ei ole olemassa historian kaikissa 
vaiheissa, vaan ainoastaan silloin, kun yhteiskunta jakautuu 
luokkiin.

Alkukantaisen yhteisöjärjestelmän vallitessa ei ollut valtiota, so. poliittisen 
vallan järjestöä. Väestö oli järjestynyt silloin verisukulaisuuden tunnusmerkin 
mukaan: ihmiset yhdistyivät suvuiksi, useasti muutama suku muodosti fratrian, 
muutama fratria heimon. Sukujen johdossa olivat vanhimmat; kreikkalaisilla 
esimerkiksi heimoa hallitsi neuvosto, joka koostui suvunvanhimmista (myö
hemmin erityisesti valituista henkilöistä), kansankokous, johon osallistuivat 
kalkki aikuiset miehet, ja  sotapäällikkö. Korkein valta oli kansankokouksella. 
Sotapäälliköllä ei alunperin ollut hallintovaltaa sanan varsinaisessa mielessä; 
ei ollut kansasta irrallisia asevoimia, jokaisella aikuisella miehellä oli ase ja 
tarpeen tullen he kävivät yhdessä vihollisheimoja vastaan.

Yhteiskunnan jakautuessa luokkiin kuva muuttuu. Tuotannon kehittymi
nen, työnjako, kaupan kasvu ja väestön lisääntyminen mursivat suvun ja hei
mon aikaisemman yhtenäisyyden. Asetuttuaan asumaan eri tahoille työnsä 
laadusta riippuen sekaantuivat eri sukujen ja heimojen jäsenet toisiinsa. Käsi
työn ja kaupan kehittyessä syntyi kaupunkeja, joihin muutti paljon kyseiseen 
sukuun tai heimoon kuulumattomia tulokkaita. Sukujaon sijasta väestö alkoi 
jakautua alueellisen tunnusmerkin perusteella, ja  heimoneuvostoon eivät tulleet 
enää sukujen edustajat, vaan kullakin alueella asuvan vapaan väestön edus
tajat. Tällöin ei orjilla, joiden lukumäärä ylitti usein vapaan väestön luku-
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määrän, ollut minkäänlaisia oikeuksia, eivätkä he osallistuneet yhteiskunnan 
asioiden ratkaisuun.

Rinnan luokkakerrostumisen syvenemisen sekä rikkaiden ja  köyhien, orjan- 
omistajien ja orjien välisten suhteiden kärjistymisen kanssa taloudellisesti 
hallitsevalle orjanomistajien luokalle tuli erikoisten, väestöjoukoista erillisten 
aseistettujen vallanelinten tarve. Alkukantainen yhteisöjärjestelmä ei tuntenut 
kansasta erotettua armeijaa, poliisia jne. Luokkayhteiskunnassa nämä väli
neet osoittautuivat välttämättömiksi. Yhä kasvavan sorronalaisten joukon pitä
miseen alistetussa asemassa tarvittiin erityistä tukahduttavaa voimaa ja sel
laiseksi voimaksi osoittautui valtio. Syntyi erityisiä aseistettujen joukkoja, 
valtakoneisto, ja  sen ylläpitoon tulivat välttämättömiksi verot, joita yhteiskunta 
ei aikaisemmin tuntenut.

Valtion tärkein tunnusmerkki on erityisten aseistettujen 
joukkojen olemassaolo, sellaisen erityisen vallan olemassaolo, 
joka ei ole yhtä kuin väestö, vaan kuuluu jollekin luokalle.

Olisi väärin pitää valtion erottavana tunnusmerkkinä hallintoelimiä taikka 
pakkovallan elimiä. Lenin huomautti, että pakkovaltaa on jokaisessa ihmisten 
yhteisössä, sitä oli sukulaitoksessa ja sitä on perheessäkin, mutta se ei ole 
valtio. Valtion tunnusmerkkinä on sellaisen erityisen ihmisryhmän olemassa
olo, jonka käsiin on keskittynyt valta yhteiskunnassa. Valtio syntyy silloin, kun 
valta irtaantuu väestöjoukosta ja on keskitetty jonkin luokan käsiin, jolla on 
käytettävissään aseistettu voima, erityiset aseistetut joukot

Miksi sitten tuli välttämättömäksi irrottaa valta koko väestö- 
joukosta? Siksi, että yhteiskunta oli jakautunut sovittamatto
miksi, antagonistisiksi luokiksi. Jos luokkayhteiskunnassa koko 
väestö olisi aseistettu, kuten oli laita alkukantaisessa yhteisö- 
järjestelmässä, niin ensinnäkin kävisi mahdottomaksi säilyttää 
ja lujittaa toisen luokan harjoittama toisen riisto ja toiseksi luo
kat näännyttäisivät itsensä herkeämättömässä keskinäisessä 
aseellisessa taistelussa.

Valtion ilmaantuminen oli osoituksena siitä, että luokkaristi
riidat olivat käyneet sovittamattomiksi. Luokkien välinen taistelu 
oli saanut sellaisen kärkevyyden, että riistäjien oli jo käynyt 
mahdottomaksi alistaa riistettyjä ilman sellaista välikappaletta 
kuin poliittista valtaa. Valtio on siis luokkayhteiskunnan syn
nyttämä luokkaristiriitojen sovittamattomuuden tuote.

Orjanomistus-, feodaali- ja kapitalistisen järjestelmän valli
tessa yhteiskunta on koostunut eri luokista, kun taas valtio on 
yhden ja nimenomaan taloudellisesti hallitsevan luokan poliitti
nen järjestö. Sen ansiosta, että tuon luokan hallussa on valtio
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valta, siitä muodostuu poliittisestikin hallitseva voima. Ulkonai
sesti valtio esiintyy riistoyhteiskunnissa koko yhteiskunnan 
edustajana, mutta itse asiassa kaikki vallan välineet — armeija, 
poliisi, santarmisto, tiedusteluelimet jne.— suojaavat hallitse
van luokan etuja.

Porvariston ideologit yrittävät useasti esittää armeijan luokkien yläpuo
lella olevaksi järjestöksi, joka on muka politiikan ulkopuolella. Todellisuudessa 
kuitenkin on armeijalla kaikissa antagonistisiin luokkiin jakautuneissa yhteis
kunnissa, kuten muillakin valtiovallan välineillä, luokkaluonne. Antiikin 
orjanomistusyhteiskunnassa armeija koostui pelkästään vapaista ihmisistä, 
orjia ei siihen päästetty; armeijan tarkoituksena oli tukahduttaa maassa ole
vien orjien vastarinta ja hankkia uusia. Ateenan väestön rikkaimmat kerrokset 
palvelivat armeijassa ratsumiehinä, keskivarakkaat raskasaseisina jalkamiehinä 
ja köyhien oli palveltava kevyessä jalkaväessä tai laivastossa. Armeijan 
järjestysmuoto muuttui va Ihotyyppien vaihtuessa, yhteiskunnan luokkakokoon- 
panon muuttuessa sekä talouselämän, tuotanto-, kuljetus- ja sodankäyntiväli
neiden kehittyessä. Feodaalisen yhteiskunnan sotalaitos esimerkiksi rakentui 
feodaalien kesken vallinneen vallan pirstoutuneisuuden mukaisesti; suurten 
feodaalien käytettävissä oli ratsuritarijoukko, johon kuuluivat heistä riippuvais
ten pikkufeodaalien sotilasseurueet; feodaalisessa yhteiskunnassa, varsinkin 
sen viimeisellä kehityskaudella, käytettiin laajasti myös palkkasoturiarmeijoita. 
Kapitalistisessa yhteiskunnassa kehittyvät massa-armeijat, jotka tavallisesti 
täydennetään yleisen asevelvollisuuden pohjalla (samaan aikaan imperialistit 
käyttävät useissa tapauksissa siirtomaasotatoimiin myös palkkasoturijoukkoja, 
kuten esimerkiksi Ranskan ..muukalaislegiona”, joka on koottu kaikenkaltai
sista rikollisista ja mihinkään määrättyyn yhteiskuntaluokkaan kuulumatto
mista aineksista).

Kaikille noille yhteiskunnille on ominaista, että armeija ja 
kansa, työtätekevät joukot, on asetettu vastakkain. Sellaisissakin 
tapauksissa, kuten kapitalismin vallitessa, kun armeija värvä
tään pääasiassa työtätekevistä, komentoportaisiin, varsinkin 
ylempiin, sijoitetaan vallassaolevien luokkien edustajia. Sotilas
johdon huippukerroksella on tuntuva vaikutus valtiolliseen poli
tiikkaan, mikä on-ominaisinta nykyajan imperialistisille milita
ristisille, sotilas- ja poliisivaltioille, fasistisille ja puolifasisti- 
sille järjestelmille, jotka turvautuvat armeijaan, poliisiin ja san- 
tarmistoon viimeisenä kansan vihalta pelastumisen keinona.

Hallitsevan luokan etujen puolustusta palvelee myös 
oikeus. Oikeudella on, samalla tavoin kuin valtiollakin, luokka- 
luonne. Se ilmaisee hallitsevan luokan tahdon laiksi korotettuna. 
Tuo tahto olennoituu valtiovallan säätämissä tai määräämissä,
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koko väestöä velvoittavissa laeissa ja käyttäytymissäännöksissä. 
Kun alkukantaisessa yhteisöjärjestelmässä tapa säänteli ihmis
ten käyttäytymisen, niin luokkayhteiskunnassa tapa, perinne on 
käynyt riittämättömäksi. Käytäntöön on tullut lakeja, joiden 
noudattamisen takaa valtion harjoittama pakkovalta, sellaiset 
sen elimet kuin tuomioistuimet, prokuraattorilaitos, poliisi, van
kilat jne.

Luokkayhteiskunnassa on sisäisten suhteiden lisäksi (luok
kien kesken) olemassa myös ulkoiset suhteet (valtioiden kes
ken). Sen mukaisesti valtiolla on kaksi tehtävää: ulkoinen ja 
sisäinen. Orjanomistus-, feodaali- ja kapitalistisessa yhteiskun
nassa valtion sisäisenä tehtävänä on sorrettujen luokkien pitä* 
minen alistetussa asemassa, riistäjäluokkien herruuden turvaa
minen; ulkoinen tehtävä käsittää kunkin valtion alueen ja etujen 
puolustamisen toisia valtioita vastaan taikka alueen laajentami
sen toisten valtioiden ja kansojen kustannuksella. Valtion tehtä
vistä tärkein, määräävä on sisäinen tehtävä, sillä juuri se on 
synnyttänyt valtion ja on lähtöisin välittömästi yhteiskunnan 
luokkarakenteesta. Valtion luokkaluonteesta sekä myös kon
kreettisista historiallisista oloista riippuu sen ulkopolitiikka..

Kun yhteiskunta- ja talousjärjestelmä vaihtuu, kun yhteis
kunnan luokkarakenne muuttuu perinpohjin, muuttuu myös val- 
tjotyyppi. Niinpä orjanomistusvaltion sijaan tuli feodaalinen ja 
feodaalisen sijaan porvarillinen. Kunkin valtiotyypin ominaiset 
piirteet johtuvat yhteiskunnan taloudellisesta järjestelmästä. 
Valtio on, kuten XIII luvussa osoitettiin, kyseisen yhteiskunnan 
taloudellisen perustan yllä oleva poliittinen päällysrakenne 
samalla tavoin kuin oikeus on päällysrakenteen juridinen osa.

Eri maiden kehityksen erikoisuuksista, feodalismista kapita
lismiin siirtymisen muodoista ja luokkavoimien keskinäissuh
teista riippuen on porvarillinen valtio saanut eri muotoja: perus
tuslaillinen monarkia, jossa valtionpäämiehenä on kuningas; 
parlamentaarinen tasavalta, jossa valinnaisen parlamentin 
rinnalla on olemassa valinnainen valtionpäämies — presidentti; 
tasavalta, jossa presidentin käsiin keskittyy huomattava valta, 
kun hän on samanaikaisesti sekä valtionpäämies että hallituksen 
johdossa. Näistä ja monista muista porvarillisen valtion muoto
jen eroista huolimatta sen olemus pysyy samana: se on porvaris
ton poliittista herruutta, sen diktatuuria.
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Samoin kuin feodaalisessa heijastuu porvarinisessakin val
tiossa sen taloudellisen järjestelmän luonteenomaiset piirteet, 
jonka perustalle se on rakentunut. Kapitalistinen yhteiskunta on 
tavaranomistajien yhteiskunta, jossa kapitalistin harjoittaman 
työläiseen kohdistuvan riiston suhde on kätkettynä näiden kah
den muodollisen yhdenvertaisuuden verhoon. Työvoiman ostossa 
ja myynnissä kapitalisti ja palkkatyöläinen esiintyvät ulkonai
sesti yhdenvertaisina tavaranomistajina. Yhtä muodollista on 
luonteeltaan myös porvarillinen demokratia, joka julistaa ihmi
set oikeudellisesti yhdenvertaisiksi, mutta tuon yhdenvertaisuu
den takana piilee heidän mitä syvin taloudellinen eriarvoisuu
tensa. Porvarillisen oikeudellisen yhdenvertaisuuden muodollisen 
luonteen on sattuvasti luonnehtinut ranskalainen kirjailija Ana
tole France ironisessa huomautuksessaan: „Ylevässä oikeuden
mukaisuudessaan laki kieltää yhtäläisesti sekä rikkaita että 
köyhiä nukkumasta siltojen alla, pyytämästä kaduilla armon- 
paloja ja varastamasta leipää.”

Feodaaliseen valtioon verrattuna merkitsi porvarillis-demo- 
kraattisen valtion syntyminen huomattavaa historiallista edis
tysaskelta. Perinnöllisen absoluuttisen monarkian sijaan tuli 
suurimmassa osassa kapitalistisia maita kansanedustusvaltio, 
jonka vallanelimet valitaan määräajan kuluttua väestön oikeuk
sia enemmän tai vähemmän rajoittaen (sensus). Feodalismin 
vallitessa työkansan joukoilla ei ollut poliittisia oikeuksia, por- 
varillis-demokraattisen järjestelmän vallitessa ne saivat mah
dollisuuden osallistua vallanelinten vaaleihin, muodostaa omia 
poliittisia ja taloudellisia järjestäjään jne. Kaikki se avasi laa
jemmat mahdollisuudet sorretulle luokalle taistella etujensa 
puolesta.

Kuitenkin porvarillinen demokratia jää eikä voi olla jäämättä 
ahtaaksi ja rajoitetuksi: se on kansanvaltaa vain riistävälle 
vähemmistölle. Niin kauan kuin tuotantovälineiden yksityisomis
tus säilyy, huomautti Lenin, kaikkein demokraattisinkin porva
rillinen tasavalta pysyy väistämättä porvariston diktatuurina, 
enemmistön tukahduttamisen koneistona. Tuo koneisto on siten 
rakennettu, että se syrjäyttää työkansan joukot osallistumasta 
ratkaisevasti poliittiseen elämään, valtion hallintaan. Lukuisat 
äänioikeuden rajoitukset estävät työtätekevien pääsyn vaali
uurnille.
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Esimerkiksi USA.n eri osavaltioissa on olemassa, virallistenkin tietojen 
mukaan, yli 50 äänioikeuden rajoitusta. Kaikissa osavaltioissa on säädetty 
kotipaikkarajoitus, joka estää työttömiä ja kausityöläisiä osallistumasta vaa
leihin, koska heidän on pakko työtä etsiessään muuttaa asuinpaikasta toiseen. 
13 osavaltiossa on äänestysoikeus riistetty henkilöiltä, jotka saavat valtiolta 
avustusta; 29 osavaltiossa sotamiehiltä ja matruuseilta; 19 osavaltiossa on 
voimassa lukutaitorajoitus, jonka perusteella riistetään äänioikeus huomatta
valta määrältä neekereitä; useissa osavaltioissa on säädetty varallisuusrajoi- 
tus, joka ei päästä vaaleihin vähemmän kuin 300 dollarin varallisuuden omaa- 
via henkilöitä.

Kun hallitseva porvaristo ei pidä riittävinä mainitunlaisia työkansan 
äänioikeuden rajoituksia, se pyrkii useissa maissa, etenkin siellä, missä se- 
tuntee joukkojen kasvavan aktiivisuuden uhkaavan asemaansa, sellaisten vaali
lakien hyväksymiseen, jotka rajoittavat edistyksellisten puolueiden edustusta 
parlamentissa (sitä palvelee esimerkiksi niin kutsuttu enemmistövaalijärjes- 
telmä).

Niissäkin kapitalistisissa maissa, joissa kaikilla on muodolli
sesti yhtäläiset oikeudet ja vapaudet, niiden hyväksikäytön mah
dollisuudet ovat varsin erilaiset varakkaille ja varattomille. 
Sanan-, paino- ym. vapaus on tosiasiallisesti vain niiden käytet
tävissä, joilla on käsissään kokousrakennukset, sanomalehtien 
painot ja paperi, so. ennen kaikkea pääoman haltijain käytettä
vissä. Parlamenteissa ei edustajanpaikkojen valtaosa tavallisesti 
kuulu niille, jotka edustavat kansakunnan enemmistöä, vaan 
niille, jotka edustavat pääomaa. Niinpä esimerkiksi USArn 
nykyisessä kongressissa ei ole ainoatakaan työläistä, ei ainoata
kaan tavallista farmaria. Yli neljännes kongressin paikoista 
kuuluu yrittäjille ja pankkimiehille ja yli puolet kongressin jäse
nistä on monopolien palveluksessa olevia lakimiehiä. USA: n 
hallitus ei ole suinkaan turhaan saanut lisänimeä „miljoona- 
miesten hallitus” *.

Kaikki nämä tosiseikat osoittavat porvariston ideologien 
niiden väitteiden olevan täysin pätemättömiä, että kun muka 
demokraattinen tasavalta syntyy, valtio menettää luokkaluon- 
teensa ja alkaa edustaa koko yhteiskuntaa. Moisten käsitysten 
saarnaajat pyrkivät peittämään nykyaikaisen porvarillisen val
tion riistoon perustuvan luokkaolemuksen. 1

1 Edistyksellisen amerikkalaisen taloustieteilijän V. Perlon laskelmien 
mukaan niistä 272 henkilöstä, joilla on korkea hallinnollinen virka Washingto- 
nissa, 150 on suurkapitalisteja, ja  valtaosa muista „on koko elämänsä ajan 
ylläpitänyt kiinteätä yhteyttä kapitalisteihin ja palvellut heitä” (K. Perlo„ 
The Empire of High Finance, New York 1957, p. 280).
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Sama asenne on myös oikeistososialistien ideologeilla. Jotkut heistä väit
tävät nykyajan kapitalismin muuttuneen »stateismiksi” (englanninkielisestä 
sanasta State — valtio), so. yhteiskunnaksi, jossa ei ole minkään luokan 
herruutta, vaan valtio toimii koko yhteiskunnan hyväksi. Kirjassaan »Kapita
lismi nykymaailmassa” väittää D. Cole — eräs Englannin oikeisto-labouristien 
teoreetikko—, että nykyajan porvarilliset valtiot ovat muodostuneet tietyssä 
määrin työtätekevien etujen puolustamisen välineiksi ja muuttuneet »yleisen 
hyvinvoinnin valtioiksi”. Toinen Labour-puolueen ideologi— J. Strachey, kirjan 
»Nykyajan kapitalismi" tekijä, panee merkille ristiriidan kapitalistisessa maail
massa tapahtuvan taloudellisen mahdin keskittymisen kasvun ja entistä suu
remman »poliittisen vallan diffuusion (hajaantumisen)” välillä, ja jälkimmäi
nen merkitsee hänen mielestään demokratian olemusta. Mutta todellisuudessa 
taloudellisen mahdin keskittyminen ei merkitse muuta kuin kapitalististen 
monopolien omaamaa talouselämän herruutta, minkä Strachey kiistää vaihtaen 
monopolin käsitteen porvariston korvalle miellyttävämpään tiedesanaan »oligo- 
polia”, joka merkitsee tuotannon keskittymistä harvojen käsiin. Monopolistien 
taloudellinen herruus taas ei voi olla heijastumatta poliittisessa päällysraken
teessa. Lisätessään taloudellista mahtiaan kapitalistiset monopolit voimistavat 
samalla vaikutustaan poliittiseen elämään ja alistavat yhä enenevässä määrin 
valtiokoneiston hallintaansa.. »Poliittisen vallan diffuusio” on porvarillisen 
demokratian oloissa tyhjä keksintö, sillä työkansan joukot eivät saa, vaaleihin 

«osallistuessaankaan, itselleen minkäänlaista reaalista valtaa.

Demokraattinen vaalijärjestys ei sinänsä muuta valtion 
luokkaolemusta eikä tee siitä enemmistön vallan välinettä. Jos 
tuotantovälineet ovat kapitalistien käsissä ja jos kapitalistit säi
lyttävät taloudellisen ja poliittisen mahtinsa, niin työtätekeviä 
vastaan voidaan soveltaa mitä lakeja tahansa, niitäkin, jotka on 
hyväksytty työkansan painostuksesta.1 Olivatpa lait sitten min
kälaisia tahansa, porvarillisen yhteiskunnan hallitsevan vähem
mistön edut turvataan toimeenpanovallan koneiston välityksellä, 
joka on tosiasiallisesti riippumaton väestön valitsemasta parla
mentista. Toimeenpanovallan koneisto koostuu virkamiehistä, 
jotka eivät ole tilivelvollisia valitsijoille, vaan muodostavat 
kaikkien elinehtojensa puolesta porvaristoon kytketyn etuoikeu
tetun kastin. Tuo virkamiesten ja sotilashenkilöiden muodostama 
koneisto hoitaa valtion asiat, samaan aikaan kun parlamentti 
useimmiten muuttuu tyhjänpäiväiseksi »juttutuvaksi". 1

1 Kuvaava on esimerkiksi monopolien mielivallan kiihdyttämän yleisen 
mielipiteen rauhoittamiseksi USA:ssa aikoinaan julkaistujen »trustienvastais- 
ten” lakien kohtalo. Nuo lait eivät ole ehkäisseet kapitalististen monopolien 
kasvua ia niiden ylivaltaa USA:n talouselämässä. Mutta nyt noita lakeja sitä 
vastoin käytetään taistelussa ammattiliittoja vastaan, joita porvarilliset poliiti
kot syyttävät siitä, että ne ovat muka pystyttäneet »monopolin” työvoiman 
suhteen.
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Maan sisällä tapahtuva luokkaristiriitojen kärjistyminen ja 
valtioiden välinen taloudellinen ja sotilaallinen kilpailu kannus- 
tavat porvaristoa voimistamaan kaikin tavoin virkavaltaista 
ja sotilaallista valtiokonettaan. Se on ominaista varsinkin 
imperialismin kaudelle, jolloin sotilaallis-virkavaltainen valtio- 
kone monissa kapitalismin maissa paisuu luonnottomiin mit
toihin.

Siirtyminen vapaasta kilpailusta monopolien herruuteen hei
jastuu myös poliittisessa päällysrakenteessa: tapahtuu käänne 
porvarillisesta demokratiasta poliittista taantumusta kohti. 
Monopolistinen pääoma pyrkii laajentumaan, valtaamaan heik
kojen maiden markkinoita ja alueita sekä jakamaan maailman 
uudelleen sodan avulla. Imperialistinen valtio on tuon politiikan 
välineenä. Sisäpolitiikassa kääntyy porvaristo niin ikään taantu
musta kohti. Työväenluokan järjestyneisyyden ja voiman kasvu 
herättää porvaristossa demokratian pelkoa, pyrkimystä päästä 
siitä eroon. Se purkaa luomansa laillisuuden kehykset ja siirtyy 
suoranaisesti työväenliikkeen avoimen tukahduttamisen tielle. 
Tämä on saanut selvimmän ilmaisunsa fasismissa.

Toisin kuin porvarillinen demokratia fasismi merkitsee imperialistisen por
variston diktatuurin avointa, terroristista muotoa. Sen syntyminen kytkeytyy 
erottamattomasti kapitalismin yleisen kriisin kauteen; se on yritystä lujittaa 
terrorin ja väkivallan menetelmin kapitalismin häilyviä perustuksia. Ei ollut 
suinkaan sattuma, että porvaristo pystytti fasistisen komennon ennen kaikkea 
niihin maihin, joissa kapitalismin perustukset olivat erikoisen horjuvia, taikka 
sitten sinne, missä porvaristo suoritti erityisen toimeliaasti uuden maailman
sodan valmistelua (Italiassa, Saksassa ja  Japanissa). Fasistiset pyrkimykset 
eivät ole kuitenkaan kehittyneet vain näissä maissa. Kaikkialla, missä se vain 
on mahdollista, taantumuksellinen porvaristo rajoittaa demokratiaa pelätes
sään kansanjoukkojen toimeliaisuutta. Oireellisia ovat esimerkiksi taantumus- 
piirien kehotukset muodostaa presidentinhallitus parlamentista riippumatta. 
Moisia kehotuksia esitetään erikoisen sisukkaasti niissä maissa, joissa työväen
liike on voimistunut.

Nykyisin esiintyy kapitalistisissa maissa pahaenteisiä taan
tumuksen ja fasismin hyökkäyksen merkkejä. Vaikka fasismi 
onkin aikaisemmissa muodoissaan joutunut huonoon huutoon 
kansojen keskuudessa, on olemassa vaara, että se synnytetään 
uusissa muodoissa. Parhaana esteenä fasismin vaaran tiellä on 
demokraattisten voimien, ennen kaikkea työväenluokan yhtenäi
syys.
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Imperialismi rajoittaa kaikin tavoin demokratiaa, mutta se 
taas aikaansaa joukkojen taholta tulevan vastavaikutuksen ja 
voimistaa niiden demokraattisia pyrkimyksiä. Siitä johtuukin 
kaksi vastakohtaista pyrintöä, jotka antavat suuremmalla tai 
pienemmällä voimalla tietää itsestään kapitalistisissa maissa: 
demokratiaa rajoittaessaan porvarilliset hallitukset alistavat 
politiikkansa monopolien eduille ja työtätekevät joukot taas pyr
kivät säilyttämään demokraattiset saavutuksensa ja laajenta
maan niitä.

Kun porvarillinen valtio on esimonopolistisen kapitalismin 
kaudella koko kapitalistiluokan yhteisiä asioita hoitava komitea» 
niin imperialismin kaudella se esiintyy monopolistisen porvaris
ton välikappaleena. »Valtiomonopolistinen kapitalismi yhdistää 
monopolien mahdin ja valtion mahdin yhdeksi koneistoksi tarkoi
tuksenaan monopolien rikastuttaminen, työväenliikkeen ja kan
sallisen vapaustaistelun tukahduttaminen, kapitalistisen järjes
telmän pelastaminen ja hyökkäyssotien aloittaminen.” 1 Kapita
listiset monopolit asettavat valtiokoneiston omaan palveluk
seensa. Samalla kun ne soveltavat välillisiä menetelmiä (virka
miesten, kansanedustajien, ministerien jne. ostaminen), ne toi
mivat myös suoranaisesti. Suurkapitalistit, pankkien johtajat ja 
osakeyhtiöiden johtokuntien puheenjohtajat ovat ministereinä 
ja keskusvirastojen päällikköinä ja turvaavat sellaisen politiikan 
noudattamisen, joka on suotuisa monopoleille ja auttaa niitä 
moninkertaistamaan voittonsa edullisten tilausten, urakkasopi
musten, tukipalkkioiden jne. saamisen avulla.

USA:ssa, Englannissa ja  Ranskassa valtio kiskoo väestöltä verojen avulla 
miltei kolmanneksen kansallistulosta ja  jakaa sen uudelleen valtion talous
arvion kautta monopolien hyväksi. Valtio sekaantuu yhä enemmän taloudelli
seen elämään: suorittaa (ja taaskin monopolien hyväksi) huomattavia pääoman- 
sijoituksia monille talouden aloille ja joskus (etenkin sotien ja niiden valmis
telun kaudella) valvoo joidenkin tavaroiden hintoja, säännöstelee eräiden 
raaka-ainelajien jakelua jne.

Monopolistisen valtiokapitalismin voimistumista pitävät useat porvarilliset 
taloustieteilijät valtion tehtävissä tapahtuneena ..vallankumouksena”. ..Valtio 
on muuttunut poliisimiehestä myönteiseksi taloudelliseksi voimaksi”, selittää 
amerikkalainen taloustieteilijä J. M. Clark. .....Se on valinnut itselleen talou
dellisen johtajan ja yhteiskunnan palvelijan osan”, toistaa amerikkalainen 
taloustieteilijä L. L. Lomin. Kuitenkin se, mitä he sanovat valtion järjestävän

1 Tie kommunismiin, ss. 481—482.
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osan voimistumiseksi »taloudellisena johtajana ja yhteiskunnan palvelijana”, 
merkitsee todellisuudessa vain niiden kapitalististen monopolien voimistumista, 
jotka alistavat valtaansa valtiokoneiston ja käyttävät sitä rikkauksiensa 
kokoamiseen.

Porvarillinen valtio ei kykene ohjaamaan taloudellista kehitystä, sillä sen 
ehkäisevät tuotantovälineiden yksityisomistus ja kapitalismin kehityksen oma
ehtoinen luonne. Ei valtio ohjaa kapitalistisia monopoleja, vaan päinvastoin 
ne ohjaavat valtiota. Mutta vaikka torjutaankin kapitalismin puolustajien väit
teet valtion määräävästä osasta kapitalistisessa kansantaloudessa, olisi väärin 
aliarvioida nykyajan valtion vaikutusta talouden kehitykseen ja sanoa, että 
talouden ala ei ole tekemisissä valtion kanssa, kuten oli laita esimonopolistisen 
kapitalismin kaudella. Porvarillisen valtion vallassa ei ole esimerkiksi talou
dellisten pulien poistaminen, mutta sekaantumalla taloudelliseen elämään se 
voi joskus viivyttää niiden puhkeamista militarisoimalla talouselämän ja muin 
senkaltaisin keinoin.

Mätänivätpä kapitalismin taloudelliset perustukset miten 
tahansa, kapitalismi ei luhistu itsestään, koska sitä varjelee 
porvarillinen valtio. Siksi proletariaatin luokkataistelu ei suun
taudu vain kapitalismin taloudellista pohjaa vastaan, vaan myös 
sitä suojelevaa poliittista valtaa vastaan.

5. Proletariaatin luokkataistelun 
ja luokkajärjestön muodot

Taisteluaan kapitalismia vastaan proletariaatti käy kolmessa 
päämuodossa: taloudellisessa, poliittisessa ja ideologisessa.

Taloudellinen taistelu on historiallisesti proletariaatin luok
kataistelun ensimmäinen muoto. Kaikissa maissa työläisten tais
telu on alkanut siitä, että he ovat puoltaneet taloudellisia etu
jaan. Siinä taistelussa syntyivät myös proletariaatin ensimmäi
set järjestöt — ammattiyhdistykset, joista muodostui sille 
luokkataistelun koulu.1 Taloudellisen taistelun lähimpänä tehtä
vänä on työläisten jokapäiväisten etujen puolustaminen: työpal
kan korottaminen, työajan lyhentäminen, työolojen parantami
nen jne. Vallitsevista oloista riippuen taloudellinen taistelu saat
taa olla varsin moninaista. Taloudellisen taistelun tärkeimpänä 
välineenä ovat osittaiset ja yleiset lakot. Joissakin maissa, * 130

1 Ammattiyhdistysten kasvusta ovat osoituksena seuraavat tiedot: vuonna 
1914 laskettiin koko maailmassa olleen noin 13,2 miljoonaa ammattiyhdistys
ten jäsentä, vuonna 1939 likimäärin 45 miljoonaa ja  vuonna 1961 noin
130 miljoonaa.
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esimerkiksi Italiassa, työläiset joskus vastaavat työnantajien 
yrityksiin supistaa tuotantoa tai sulkea tuotantolaitoksia sovel
tamalla ..päinvastaista lakkoa” : he ottavat haltuunsa tehtaat ja 
tuotannon johdon omiin käsiinsä saadakseen niiden isännät ole
maan pysäyttämättä tuotantolaitoksia.

Jokapäiväisistä tarpeista käydyllä taloudellisella taistelulla 
on työväenluokalle elintärkeä merkitys. Tuo taistelu ei kuiten
kaan voi vapauttaa työväenluokkaa riistosta, puutteesta ja tur
vattomuudesta.

Kapitalismin ideologit vakuuttavat proletariaatin luokkatais
telun muka menettävän merkityksensä, koska sen asema paranee 
jatkuvasti ja monopolien voitot ..tihkuvat pisaroina alas” kaik
kiin yhteiskunnan kerroksiin. Todellisuudessa kuitenkin työpal
kan kasvu jää jälkeen hintojen ja työn tuottavuuden kasvusta, 
minkä seurauksena riiston suhdeluku kasvaa järjestelmällisesti.

Kapitalismia ihannoivat reformistit kehuvat ylenmäärin 
joissakin kapitalistisissa maissa harjoitettua sosiaalista lainsää
däntöä, mutta salaavat samalla, että työväenluokka on taiste
lunsa tehostamisen tuloksena saanut kiskaistuksi kapitalisteilta 
tiettyjä myönnytyksiä, eivätkä ne suinkaan ole monopolien 
„hyvän tahdon” hedelmiä. Jopa virallisen porvarillisenkin tilas
ton selvästi pienennettyjen tietojen mukaan oli lakkojen luku
määrä 27 kapitalistisessa maassa sodanjälkeisinä vuosina 
(1946—1960) 247.400 ja se oli tuntuvasti kasvanut ensimmäisen 
ja toisen maailmansodan väliseen kauteen (1919—1939) verrat
tuna, jolloin se oli 174.400. Lakkolaisten määrä taas nousi samo
jen vuosien aikana 222,6 miljoonaan, kun luku sotaaedeltäneina 
vuosina oli 80,8 miljoonaa. Kapitalistien on ollut pakko tehdä 
joitakin myönnytyksiä työläisten vaatimuksiin sosialistisen val
lankumouksenkin pelosta. Sosialistisen maailmanjärjestelmän 
olemassaolo ja sosialististen maiden saavutukset lisäävät monin 
verroin kapitalististen maiden proletariaatin voimia. Oikeassa oli 
amerikkalainen kirjailija Theodore Dreiser, kun hän sen joh
dosta, että USA:ssa ilmaantui 30-luvulla sosiaalinen lainsää
däntö, huomautti: »Kaikesta siitä kiitän Marxia Ja punaista 
Venäjää.”

Taloudellinen taistelu sekä estää proletariaatin kurjistumista 
että edistää sen järjestämistä laajempien vallankumouksellisten 
tehtävien ratkaisemiseen. Ilman pääoman rosvouspyrkimyksi
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vastaan käymäänsä taistelua työläiset muuttuisivat, kuten Marx 
asian ilmaisi, nääntyneiden ja tuhoontuomittujen köyhimysten 
välinpitämättömäksi joukoksi. „Jos työläiset antaisivat pelkuri
maisesti perään jokapäiväisissä yhteenotoissaan, joita heillä on 
pääoman kanssa, niin he epäilemättä muuttuisivat kykenemättö
miksi alkamaan mitään suurempaa liikettä.” 1

Työväenluokan taloudellinen taistelu kasvaa lainmukaisesta 
poliittiseksi taisteluksi. Vieläpä taloudellisista osittaisvaatimuk- 
sistakin, esimerkiksi työpäivän lyhentämisestä, taatun vähim- 
mäistyöpalkan aikaansaamisesta, sosiaaliturvan voimaansaat
tamisesta jne. käytävä taistelu sysää proletariaattia poliittisen 
toiminnan tielle. Nykyoloissa riippuu työkansan taloudellisten 
etujen puolustaminen suuressa määrin poliittisten tehtävien rat
kaisusta — uutta maailmansotaa ja aseistautumiskilpaa vastaan 
käytävän taistelun menestyksistä. Siksi lakkotaistelu saa usein 
poliittisen merkityksen, kytkeytyy läheisesti imperialistien suo
rittamaa uuden sodan valmistelua vastaan, rauhan, demokratian 
ja USA:n imperialismin orjuuttamien, maiden kansallisen riip
pumattomuuden puolesta käytävään taisteluun. Proletariaatin 
tärkeäksi aseeksi ovat nykyään muodostuneet poliittiset lakot. 
Vuonna 1958 osallistui poliittisiin lakkoihin noin 10 miljoonaa 
henkeä — lähimain 43% kaikista lakkolaisista, vuonna 1959 noin 
23 miljoonaa eli 56% lakkolaisista ja vuonna 1960 41 miljoonaa 
eli noin 77% lakkolaisista.

Kaikesta merkityksestään huolimatta taloudellinen taistelu ei 
riitä tekemään loppua kapitalistisesta riistosta. Siihen tarvitaan 
proletariaatin poliittista taistelua. Vain poliittisen toiminnan 
avulla työläiset voivat taistella paitsi työvoimansa myyntiehto
jen parantamisen, myös itse niiden taloudellisten suhteiden 
hävittämisen puolesta, jotka pakottavat heidät myymään työvoi
mansa kapitalisteille. Siksi poliittinen taistelu on proletariaatin 
luokkataistelun tärkein, ratkaiseva muoto.

Poliittinen taistelu on monitahoista: se ulottuu valtioelinten 
vaaleihin osallistumisesta joukkomittaisiin mielenosoituksiin, 
parlamentin puhujalavan rauhanomaisesta käyttämisestä aina 
vallasta käytävään vallankumoukselliseen taisteluun. Proleta
riaatin poliittisen taistelun päätavoitteena on kapitalistiluokan

' K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, I osa, s. 387.
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syökseminen vallasta ja oman vallan, työväenluokan diktatuurin 
pystyttäminen, ja sitten, kun valta on saavutettu, sen lujittami
nen sosialistisen yhteiskunnan rakentamisen välineenä.

Millaisia ovat poliittisen taistelun erikoisuudet taloudelliseen 
verrattuna? Miksi ja missä mielessä poliittiselle taistelulle kuu
luu ensi sija taloudelliseen nähden?

Historiallisesti poliittinen taistelu on kehittynyt taloudellisen 
perästä, mutta se on merkityksensä puolesta ensi sijalla, sillä se 
on luokkataistelun korkeampi muoto.

1) Taloudelliseen taisteluun voivat ryhtyä riistäjiään vastaan 
työväenluokan erilliset osastot. Poliittisessa taistelussa ovat 
vastakkain työväenluokka ja kapitalistien luokka kokonaisuu
dessaan.

»Kommunistisen puolueen manifestiin” Marx ja Engels kir
joittivat: »Kaikkinainen luokkataistelu on poliittista taistelua.” 
Se ei tietenkään merkitse, että työpalkan lisää vaativien erillisen 
tuotantolaitoksen työläisten esiintyminen olisi poliittista taiste
lua. Sellaiset esiintymiset eivät vielä ole luokkataistelua sanan 
todellisessa merkityksessä, sillä niihin osallistuu vain vähäinen 
osa luokasta. Jos taas liike tempaa mukaansa vallankumouksel
lisen puolueen johtaman työväenluokan kokonaan tai melkein 
kokonaan, niin s.e muuttuu väistämättä poliittiseksi taisteluksi, 
sillä se asettaa työväenluokan vastakkain koko porvarillisen jä r
jestelmän ja kapitalistien luokan etuja puolustavan valtion 
kanssa.

2) Taloudellisessa taistelussa työläiset puoltavat lähimpiä, 
jokapäiväisiä etujaan, useasti työväenluokan joidenkin ryhmien 
osittaisetuja, poliittisessa taistelussa taas luokan yhteisiä, perus
etuja.

Opportunisteille on ominaista asettaa vastakkain työläisten lähimmät tila- 
päisedut perusetujen kanssa, sanoutua irti luokan yhteisistä eduista työläisten 
erillisten ryhmien osittaisetujen nimessä. Siksi he asettavat ensi sijalle talou
dellisen taistelun ja yrittävät pelkistää proletariaatin luokkataistelun taloudel
liseksi taisteluksi. Eräs ..ekonomismin”, Venäjän työväenliikkeen opportunisti
sen virtauksen, ideologi väitti, että kun kerran luokkien taloudelliset edut 
esittävät ratkaisevaa osaa historiassa, täytyy siis proletariaatin taloudellisella 
taistelulla olla sen luokkakehitykselle ja vapauttamiselle ensiarvoinen merkitys. 
Tämän johdosta Lenin huomautti: »Tuo 'siis’ ei sovi tähän laisinkaan. Siitä, 
että taloudelliset edut esittävät ratkaisevaa osaa, ei ensinkään seuraa mitään 
johtopäätöstä taloudellisen ( = ammatillisen) taistelun ensisijaisesta merkityk
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sestä, sillä luokkien oleellisimmat, 'ratkaisevat’ edut voivat tulla tyydytetyiksi 
vain perusteellisten poliittisten uudistusten kautta yleensä; proletariaatin 
taloudelliset perusedut muun muassa voivat tulla tyydytetyiksi ainoastaan 
poliittisen vallankumouksen kautta, joka asettaa porvariston diktatuurin tilalle 
proletariaatin diktatuurin.” 1 Siksi marxilaiset, päinvastoin kuin opportunistit, 
vievät luokkataistelun tunnustamisen aina proletariaatin suorittaman poliitti
sen vallan valloittamisen välttämättömyyden tunnustamiseen asti.

Kehittyneeksi luokkataisteluksi sanan täydessä merkityksessä 
marxilaiset katsovat taistelun vain silloin, kun se ei ainoastaan 
käsitä politiikan aluetta, vaan politiikassakin tarttuu oleellisim
paan — poliittisen vallan kysymykseen. Tärkeintä marxilaisuu
dessa ei ole pelkästään luokkataistelun tunnustaminen, vaan 
tuon tunnustamisen laajentaminen proletariaatin diktatuurin 
tunnustamiseen asti. Nimenomaan siinä onkin luokkataistelun 
marxilaisen ja liberaalis-reformistisen käsittämisen välinen 
vedenjakaja.

3) Taloudellisessa taistelussa, jos sitä käydään irrallaan 
poliittisesta, työläisille muodostuu vain trade-unionistinen tietoi
suus, ts. heidän ammatillisten etujensa käsittäminen. Marxilai
sen puolueen johdolla käytävässä poliittisessa taistelussa muo
dostuu työväenluokalle todella proletaarinen luokkatietoisuus, 
se oppii käsittämään koko luokan yhteiset perusedut, historialli
sen kutsumuksensa ja vallankumoukselliset tehtävänsä.

4) Taloudellinen taistelu tekee välttämättömäksi proletariaa
tin järjestymisen ammattiyhdistyksiksi. Poliittinen taistelu 
vaatii muodostamaan marxilaisen poliittisen puolueen, joka on 
korkein luokkajärjestön muoto.

Kehityksessään työväenluokka käy läpi luokkajärjestymi- 
sensä eri portaat. Kapitalistisen suurteollisuuden kasvu johtaa 
välttämättömästi työväenluokan keskittymiseen, edistää sen 
yhdistymistä ja järjestymistä. Jotta proletariaatti kuitenkin 
kykenisi kumoamaan kapitalismin, on sen paitsi muodostuttava 
objektiivisesti luokaksi, myös. päästävä tietoiseksi oleellisista 
luokkaeduistaan. Sen on, kuten Marx ja Engels asian ilmaisivat, 
muututtava luokasta „sinänsä” luokaksi „itseään varten”. Ja 
proletariaatin muuttuminen luokaksi »itseään varten” taas edel
lyttää sen järjestymistä poliittiseksi puolueeksi. * 34

1 V. 1. Lenin, Teokset, 5. osa, s. 381.
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Taloudellisen ja poliittisen taistelun rinnalla on ideologinen 
taistelu mitä tärkein proletariaatin luokkataistelun muoto. Ideo
logisen taistelun tehtävänä on ennen kaikkea vapauttaa työläiset 
porvarillisista aatteista ja ennakkoluuloista ja tuoda sosialisti
nen ideologia proletariaatin joukkoihin. Tämä luokkataistelun 
muoto saa nykyoloissa erikoisen merkityksen. „Mitä enemmän 
voittoja sosialistinen maailmanjärjestelmä saavuttaa, mitä 
syvempi on maailman kapitalismin kriisi, mitä enemmän luokka
taistelu kärjistyy, sitä enemmän kasvaa marxilais-leniniläisten 
aatteiden merkitys joukkojen yhteenliittämisessä ja nostattami
sessa taisteluun kommunismin puolesta.” 1

Ilman vallankumouksellista teoriaa ei voi olla vallankumouk
sellista liikettäkään. Vallankumouksellinen teoria on proletariaa
tin vapautumisensa ja uuden yhteiskunnan luomisen puolesta 
käymän taistelun luotettava kompassi ja johtotähti. Sen ansiosta, 
että sosialismin aatteet saavat valtaansa proletariaatin laajojen 
joukkojen tietoisuuden, muuttuu työläisten vaistonvarainen 
luokkataistelu tietoiseksi taisteluksi.

Vaistonvarainen työväenliike ei voi itsestään synnyttää sosia
lismin teoriaa; vaistonvaraisena se kulkee väistämättä trade- 
unionismin tietä, ts. rajoittuu työläisten ammatillisten etujen 
puolesta käytävään taisteluun. Toisaalta on sosialismin teoria, 
joka ei kytkeydy työväenliikkeen käytäntöön, voimaton eikä se 
voi muuttua käytännön todellisuudeksi. Siksipä marxismin-leni- 
nismin perustanlaskijat ottivatkin tehtäväkseen yhdistää tieteel
lisen sosialismin teorian työväenliikkeeseen.

Sellaisen yhdistämisen olennoituma on juuri marxilainen 
puolue, joka vie sosialistisen ideologian joukkoliikkeeseen, valai
see sen tietä vallankumouksellisen teorian valolla. Vain marxi
laisen poliittisen puolueensa johdolla työväenluokka voi esiintyä 
yhtenäisenä järjestyneenä voimana.

6. Marxilaisen puolueen osuus 
proletariaatin luokkataistelussa

Kuten tämän luvun 3. kohdassa jo todettiin, johtavaa osaa 
luokkataistelussa esittävät poliittiset puolueet. Proletariaatti luo, 
kuten muutkin kapitalistisen yhteiskunnan luokat, oman poliitti

1 Tie kommunismiin, s. 508.
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sen puolueensa. Tämä puolue eroaa tavoitteiltaan, organisaatiol
taan ja tehtäviltään periaatteellisesti ja perin pohjin kaikista 
muista puolueista. Proletariaatin puolue rakentuu marxismin- 
leninismin periaatteiden pohjalle, jotka muodostavat sen järkky
mättömän ideologisen perustan. Se on johdonmukainen vallan
kumouksellinen puolue, joka puoltaa rohkeasti ja  loppuun asti 
työväenluokan etuja, koko työkansan kansallisesta ja luokkasor- 
rosta vapautumisen etuja. Ohjatessaan ja järjestäessään mitä 
laajimpien kansanjoukkojen taistelua proletariaatin' puolue 
muodostuu suureksi uudistavaksi voimaksi yhteiskunnan kehi
tyksessä ja nopeuttaa suunnattomasti historiallisen kehityksen 
kulkua. Marxilainen puolue on proletariaatin johtava järjestö, 
se on sen tärkein ase taistelussa kapitalistisen yhteiskunnan 
vallankumouksellisen muuttamisen puolesta kommunistiseksi 
yhteiskunnaksi.

Miksi työväenliikkeen johtamista ei voi suorittaa mikään muu 
proletariaatin järjestö kuin poliittinen puolue?

Työväenluokan puolue on, kuten jokainen poliittinen puolue, 
luokan osa. Mutta se ei ole pelkästään luokan osa, vaan sen 
etumainen, poliittisesti järjestynyt ja aktiivinen osa, sen etu
joukko. Työväenluokan piirissä on eri kerroksia. Riiston raskaan 
ikeen painamana ei suurin osa työläisiä voi kapitalismin oloissa 
nousta sille luokkatietoisuuden tasolle, joka on ominaista etu
maiselle osalle, puolueelle; ei edes ammattijärjestö, yksinkertai
sempi ja helpommin työläisten kehittymättömien kerrosten tie
toisuuden ulottuvilla oleva, sulje sisäänsä koko proletariaattia. 
Siksi ei voida, joutumatta harhakuvitelmien valtaan, ajatella, 
että kapitalismin oloissa (tai edes kapitalismista kommunismiin 
siirtymisen oloissa) voisi hävitä raja työväenluokan etumaisen 
osan ja koko luokan väliltä. Se raja häviää vasta silloin, kun 
kommunismi voittaa lopullisesti.

Kaikki muut proletariaatin järjestöt — sen ammattiyhdistyk
set, osuuskunnat, valistus- ja kulttuuriyhdistykset yms.— palve
levat sitä luokkataistelussa tarpeellisina apukeinoina, mutta 
eivät voi ratkaista taistelun perustehtävää — kapitalistisen jä r
jestyksen lopettamista ja sosialistisen vallankumouksen toimeen
panoa. Vain poliittinen puolue, joka on proletariaatin luokkajär- 
jestyneisyyden korkein muoto, kykenee yhdistämään kaikkien
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proletaaristen järjestöjen toiminnan ja suuntaamaan sen yhtä 
tavoitetta, sosialistista vallankumousta kohti.

Historiallinen kokemus opettaa, että työväenluokka ei voi 
päästä porvaristosta voitolle, pystyttää omaa valtaansa, saati 
sitten säilyttää sitä ilman kokeneen ja karaistuneen marxilaisen 
puolueen johtoa. Työväenluokka ilman marxilaista poliittista 
puoluetta on, voidaan sanoa, vartalo ilman päätä. Työväenluo
kan menestyksellinen taistelu on vain silloin mahdollinen, jos 
sitä johtaa, sen saumaa yhteen, tiivistää ja järjestää etu
mainen osasto, johon on koottu työväenluokan parhaat, tietoi- 
simmat ja sitkeimmät yhtenäiseksi taigteluliitoksi yhdistyneet 
taistelijat.

Kommunistisen puolueen voima on siinä, että se on tieteelli
sellä vallankumouksellisella teorialla varustautunut työväenluo
kan etujoukko, joka sen ansiosta on myös. tietoisuudeltaan jouk
koja korkeammalla. Marxilainen puolue yhdistää riveihinsä kai
ken edistyksellisimmän, rohkeimman, sankarillisimman ja 
uhrautuvimman, mitä työväenluokassa on. Puhuessaan bolsevik
kien puolueesta, josta on muodostunut työväenluokan vallanku
mouksellisen puolueen esikuva, V. I. Lenin sanoi vähän ennen 
Lokakuun Suurta sosialistista vallankumousta, että siihen on 
kiteytyneenä aikakautemme järki, kunnia ja omatunto.

Työväenluokan etujoukkona puolue on samalla mitä läheisim
min kytkeytynyt koko luokkaan. Se on voimakas ja voittamaton 
vain sillä ehdolla, että se on katkeamattomassa yhteydessä jouk
koihin, ei koskaan irrottaudu joukoista ja moninkertaistaa joka 
päivä yhteyksiään kaikkiin työtätekeviin.

Kommunistisen puolueen voima on sen järjestyneessä yhte
näisyydessä, siinä, että sen valaa yhdeksi ajatuksen ja toiminnan 
yhtenäisyys, kaikkia puolueen jäseniä velvoittava yhtenäinen 
kuri. Proletaarisen puolueen rakentamisen tärkein järjestöperi- 
aate on demokraattisen sentralismin periaate. Tuon periaatteen 
on objektiivisesti aikaansaanut itse proletaarisen puolueen 
luonne, sen taistelun olosuhteet. Siinä yhdistyvät keskitetty johto 
ja puolueen sisäinen demokratia, rautainen puoluekuri ja puolue- 
joukkojen aktiivisuus ja omatoimisuus, arvostelun ja itsearvos- 
telun laaja kehittäminen. Leninin laatimat puolue-elämän normit 
ja kollektiivisen puoluejohdon periaatteet turvaavat puolueen 
taistelukyvyn.
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Vallankumouksellisen proletariaatin taistelujärjestönä ei 
marxilainen puolue siedä riveissään ryhmäkuntaisuutta, se puh
distautuu niistä opportunistisista aineksista, jotka yrittävät 
hajottaa puolueen sisältäpäin. Opportunistit ovat porvarillisen 
ideologian levittäjiä työväenliikkeen riveissä. Heitä voi verrata 
vihollisen urkkijoihin, jotka tunkeutuvat työväenluokan linnoi
tukseen avatakseen sen portit viholliselle. Siksi proletaarisen 
puolueen lujittamisen välttämättömänä ehtona on taistelu oppor
tunismia vastaan kaikissa sen ilmenemismuodoissa.

Opportunismi ei ole satunnainen ilmiö työväenliikkeessä. 
Sillä on yhteiskunnalliset juurensa, se on tulos siitä painostuk
sesta, jota porvaristo harjoittaa työläisten horjuvia kerroksia 
kohtaan. Aikaisemmin jo mainittiin, että työväenluokka ei ole 
laadultaan yhtenäistä: rinnan vakinaisten, niin sanoaksemme, 
perinnöllisten proletaarien kanssa sen seassa on myös pikkupor
varistosta äskettäin lähteneitä tulokkaita ja  samoin »työläis- 
aristokratian” huippukerros. Jokainen luokkataistelun kehityksen 
käänne voimistaa noiden kerrosten katsomusten ja pyrkimysten 
eroavuutta ja aikaansaa erilaisten, ..vasemmistolaisten” tai 
»oikeistolaisten”, poikkeamien ja virtausten ilmestymisen työ
väenliikkeeseen.

Nykyvaiheessa on opportunistisia virtauksia vastaan käytä
vän taistelun tehostamisella suuri merkitys. Kommunistiset ja 
työväenpuolueet käyvät taistelua sekä kaavaoppisuutta ja lahko
laisuutta että myös revisionismia vastaan, joka on nykyään pää- 
vaarana kommunistisessa ja työväenliikkeessä.

Nykyajan revisionismi, kuten menneisyydenkin revisionismi, 
on kansainvälinen ilmiö. Eri maissa ilmenevistä erikoisuuksis
taan huolimatta sille ovat ominaisia jotkut yhteiset piirteet. Niitä 
ovat marxilaisuuden tärkeimpien periaatteiden »vanhentunei
suuden” saarnaaminen, sen kieltäminen, että proletariaatin dik
tatuuri on historiallisesti välttämätön kapitalismista sosialismiin 
siirryttäessä, proletaarisen puolueen johtavan osan kieltäminen, 
proletaarisen kansainvälisyyden periaatteista luopuminen, luisu
minen porvarillisen nationalismin asemiin, luopuminen puolueen 
rakentamisen leniniläisistä perusperiaatteista ja ennen kaikkea 
demokraattisesta sentralismista. Revisionistit pyrkivät muutta
maan marxilaisen puolueen proletariaatin poliittisesta luokka
taistelu ärjestöstä valistusta harjoittavaksi kulttuurijärjestöksi,
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joksikin väittelykerhon luontoiseksi. Revisionismi, ts. oikeisto- 
opportunismi, merkitsee nykyoloissa päävaaraa, koska se antau
tuu imperialismin edessä ja helpottaa sen mahdollisuuksia kehit
tää sosialismia vastaan ideologisia rynnäkköjä.

Työväenluokan ja sen puolueen on käytävä porvaristoa vas
taan taistelua paitsi talouden ja politiikan tantereella, myös 
henkisen elämän alalla. Siinä taistelussa on työväenluokan mitä 
luotettavimpana ja koetelluimpana aseena vallankumouksellinen 
teoria, marxismi-leninismi. Sitä aatteen asetta on välttämätöntä 
jatkuvasti terästää, parantaa ja puhdistaa revisionismin ja 
kaavaoppisuuden ruosteesta.

Kaikissa kapitalismin maissa tapahtuva työväenliikkeen kehi
tys osoittaa havainnollisesti marxilaiselle puolueelle välttämättö
myyden pyrkiä mitä kiinteimmin kytkemään yhteen taloudellisen, 
poliittisen ja ideologisen taistelun. Jos työväenliike ei pidä johto- 
tähtenään vallankumouksellista teoriaa, jos proletariaatti ei ole 
tajunnut perusetujaan ja sen enemmistö on edelleenkin porva
rillisen ja pikkuporvarillisen vaikutuksen alaisena, se ei voi 
karistaa harteiltaan pääoman iestä. Työväenliikkeen heikkous 
USA:ssa ja joissakin muissa kapitalismin maissa johtuu siitä, 
että suurin osa työläisiä ei ole vielä vapautunut porvariston 
ideologisesta ja poliittisesta vaikutusvallasta eikä ole tajunnut 
sitä asemaa, joka proletariaatilla on kapitalistisessa yhteiskun
nassa. Tuo työväenliikkeen ideologinen heikkous on selitettä
vissä monillakin syillä, mm. sillä, että noiden maiden työväen
luokalla on muihin kapitalismin maihin verrattuna korkeampi 
aineellisen aseman taso, että niissä on huomattava ..työläisaris- 
tokratian” kerrostuma jne.1 Eri maissa eri nopeudella tapahtuva 
työväenluokan poliittinen ja aatteellinen kypsyminen ei kuiten
kaan mitätöi työväenluokan vallankumouksellisen taistelun kas
vun yleistä lakia.

Yhdessä luokkataistelun väistämättömän kärjistymisen kanssa kasvaa 
kapitalismin maissa myös kommunististen puolueiden vaikutus. Viime vuosi
kymmenien aikana ne ovat kasvaneet mahtavaksi voimaksi, joka yhdistää 
riveihinsä työväenluokan tietoisimman osan. Kommunistiset puolueet, jotka 
ennen toista maailmansotaa käsittivät koko maailmassa likimäärin 4,2 miljoo
naa ihmistä, yhdistävät nykyisin riveihinsä yli 40 miljoonaa jäsentä. Mutta

1 Ks. William Z. Fosterin kirjaa „The Twilight of World Capitalism”.
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kommunistien rinnalla on oikeistososialistisilla puolueilla vielä huomattava, 
ja  joissakin maissa vallitseva, vaikutus työväenluokkaan. Noissa puolueissa 
lasketaan nykyisin olevan noin 13 miljoonaa jäsentä (muun muassa Englan
nissa yli 6 miljoonaa) ja  niitä tukevat useat miljoonat äänestäjät. Kysymyk
sessä on siten työväenluokan hajaannus eri poliittisten järjestöjen kesken.

Myös ammattiyhdistysliikkeessä vallitsee hajaannus. Maailman ammatti
yhdistysten liitto käsittää 101 miljoonaa jäsentä. Useissa Euroopan kapitalisti
sissa maissa ovat kommunistit saaneet puolelleen ammatillisesti järjestyneiden 
työläisten laajoja joukkoja. Mutta huomattava osa ammattiyhdistyksiä on 
reformistien vaikutusvallassa. Niin kutsuttujen ..vapaiden” Ammattiyhdistysten 
Internationaali, joka on amerikkalaisten ja englantilaisten reformistijohtajien 
vaikutuksen alaisena, yhdistää noin 50 miljoonaa ihmistä, ja Kristillisten 
ammattiyhdistysten kansainvälinen liitto 4—5 miljoonaa.

Miten on selitettävissä, että kapitalistisissa maissa on useita 
työväenluokan puolueita? Siirtomaiden ja taloudellisesti riippu
vaisten maiden rosvouksesta saamiensa jättiläisvoittojen 
ansiosta ja määräämällä korkeat monopolihinnat imperialistinen 
porvaristo ostaa ja turmelee proletariaatin huippukerroksen, luo 
niin sanotun työläisaristokratian, josta sitten muodostuukin 
työväenliikkeeseen opportunismia ravitseva maaperä. Työväen
luokan keskuuteen 19. vuosisadan lopussa ja 20. vuosisadan 
alussa syntyneet sosialidemokraattiset puolueet ovat osoittautu
neet opportunismin madonreikien turmelemiksi ja ne ovat lähte
neet porvariston kanssa tapahtuvan sovittelun ja vallankumouk
sellisesta taistelusta kieltäytymisen tielle. Sen seurauksena on 
työväenliikkeen vallankumouksellinen siipi muotoutunut itsenäi
siksi, opportunisteista riippumattomiksi marxilaisiksi kommunis
tisiksi puolueiksi.

Monet oikeistososialististen puolueiden ja myös ammattiyhdistysten johta
jat ovat, kuten Lenin asian ilmaisi, ..porvaristuneita työläisiä”. Elämäntaval
taan ja maailmankatsomukseltaan he ovat lähentyneet porvaristoa. Tuollaiset 
työläisten johtajat tekevät alinomaa tyhjäksi lakot, solmivat työläisten selän 
takana kapitalisteille edullisia kauppoja ja auttavat taantumusporvaristoa har
joittamaan omaa sisä- ja ulkopolitiikkaansa ja hyökkäilemään kommunismia 
vastaan. Amerikan Ammattiyhdistyksen (AFL) entisen puheenjohtajan Greenin 
toiminta oli kapitalisteille niin edullista, että he palkitsivat hänet kultamitalilla, 
jossa oli kirjoitus ..Teollisuudenharjoittajien kanssa suoritetusta menestyksel
lisestä yhteistyöstä”.

Kapitalismin yleisen kriisin syventyessä, mikä johtaa „työ- 
läisaristokratian” kerroksen supistumiseen, kasvaa väistämättä 
erimielisyys toisaalta oikeistososialististen johtajien, jotka
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omankin tunnustuksensa mukaan pyrkivät olemaan »kapitalis
min innokkaita hallintovirkamiehiä”, ja toisaalta tavallisten työ
läisten, sosialististen puolueiden jäsenten välillä, jotka tuntevat 
vetovoimaa vallankumouksellista taistelua kohtaan. Työläisjouk
kojen painostus saattaa vaikuttaa ja vaikuttaakin sosialististen 
puolueiden eräiden johtajien menettelyyn.

Historiallinen kokemus osoittaa, että työväenluokan hajanai
suus suo porvaristolle mahdollisuuden tuottaa tappioita työ
väenliikkeelle. Siksi työväenliikkeen yhtenäisyyden vaatimus on 
täysin kypsynyt. »...Yhtenäisyys on työväenluokalle äärettömän 
kallis ja äärettömän tärkeä”, sanoi Lenin. »Hajallaan olevat 
työläiset eivät ole mitään. Yhteenliittyneet työläiset ovat kaikki 
kaikessa.” 1

Se, että mitä laajimmat joukot ovat nykykaudella yhteisesti 
kiinnostuneet uuden maailmansodan ehkäisemisestä, kansainvä
lisen jännityksen lieventämisestä, demokraattisten oikeuksien ja 
kansallisen riippumattomuuden puolustamisesta sekä työkansan 
jokapäiväisten taloudellisten tarpeiden tyydyttämisen puolesta 
toimimisesta, suo mahdollisuuden kommunististen ja sosialistis
ten puolueiden yhtenäiselle toiminnalle huolimatta niiden eri
mielisyyksistä ideologian alalla. Kommunistiset puolueet kehot
tavat muodostamaan kaikkien niiden työväenluokan järjestöjen 
yhteisrintaman, jotka haluavat todella puolustaa rauhaa ja 
demokratiaa sekä taistella imperialistista sortoa vastaan ja var
jella oman kansansa riippumattomuutta ja kansallisia etuja.

Imperialismin ristiriitojen ja ennen kaikkea monopolien ja  kansakunnan 
valtaenemmistön etujen välisten ristiriitojen syveneminen luo ehdot vallanku
mouksellisten voimien laajalle yhdistämiselle pääomaa vastaan. Kun pääoman 
magnaatit alistavat tuotannon kehityksen turvaamaan korkean monopolivoiton, 
he voimistavat maansa työväenluokan ja työtätekevien riistoa. Se luo maape
rän mitä laajimpien joukkojen, työläisten, talonpoikien ja muiden työkansan 
kerrosten, yhdistämiselle monopolistista pääomaa vastaan. Monopolien kamp
pailu korkeasta voitosta on aseistautumiskilvan, kansantalouden militarisoi
misen ja  uusien sotien valmistelun liikkeellepaneva voima. Se sysää kaikkia 
uuden sodan ehkäisemisestä kiinnostuneita demokraattisia voimia yhdistymään 
imperialismia vastaan.

Marxilaisen puolueen toiminnan tärkeimpiä periaatteita on 
proletaarinen internationalismi. Toisin kuin kaikkien edeltänei

1 V. I. Letun, Teokset, 19. osa, s. 518.
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den sorrettujen luokkien taistelu proletariaatin luokkataistelu 
saa kansainvälisen luonteen. Talonpojatkin vain verraten har
voin ovat kyenneet yhdistämään ponnistelunsa edes yhdenkään 
maan mitassa, orjat eivät kyenneet siihen koskaan. Proletariaatti 
yhdistyy ei vain kansallisessa, vaan myös kansainvälisessä 
mitassa. Sellaisen yhdistymisen objektiiviset edellytykset synnyt
tää kapitalismi, joka muodostaa maailmanmarkkinat ja saa 
aikaisemman paikallisen ja kansallisen sulkeutuneisuuden 
sijaan aikaan kaikinpuoliset yhteydet kansojen kesken. Kapita
lismin kehitys synnyttää kaikissa maissa proletariaatin, jota 
vastassa on yhteinen vihollinen — porvaristo. Työväenluokan ja 
koko työkansan vapautuminen kapitalistisesta riistosta voidaan 
saavuttaa vain kaikkien kansakuntien proletaarien yhdistynein 
ponnistuksin. Siitä johtuu eri kansakuntien proletaarien etujen 
ykseys, joka on ilmaistu Marxin ja Engelsin yli sata vuotta 
sitten julistamassa taistelutunnuksessa: „Kaikkien maiden pro
letaarit, liittykää yhteenl”

Internationalismi on erottamaton osa työväenluokan ideolo
giaa, se on vastakkainen porvarilliselle nationalismille. Nationa
lismia, kansalliskiihkoa, porvaristo ja sen opportunistiset 
mielistelijät käyttävät kansakunnan sisäisen proletariaatin ja 
porvariston etujen vastakkaisuuden härnäämiseen, proletariaatin 
luokkataistelun vaimentamiseen ja kansallisuuksien välisen tais
telun lietsomiseen. Kansallisuuskiistat kääntävät työtätekevien 
huomion pois heidän omia sortajiaan vastaan käymästään tais
telusta, pirstovat ja heikentävät työväenliikettä. Se ken todella 
puolustaa työkansan etuja ja kansakunnan vapautuksen asiaa, 
ei voi olla pyrkimättä työväenliikkeen kansainväliseen yhtenäi
syyteen ja kansallisuuksien välisen eripuraisuuden poistamiseen. 
Kansojen isänmaalliset pyrkimykset ja kansalliset tunteet eivät 
ole ristiriidassa työtätekevien kansainvälisen yhtenäisyyden 
kanssa, vaan päinvastoin kytkeytyvät sen kanssa yhteen, sillä 
aito isänmaallisuus on siinä, että pyritään oman maan ja oman 
kansan vapauttamiseen kaikesta kansallisuus- ja luokkasorrosta.

Strategiassaan ja taktiikassaan kommunistiset puolueet läh
tevät siitä, että kapitalismin kehityslait ja kapitalismista sosia
lismiin siirtymisen lait ovat yhtäläiset kaikille maille, mutta 
kussakin maassa niiden vaikutukseen liittyvät omat erikoispiir- 
teensä, jotka johtuvat historiallisten ja taloudellis-sosiaalisten
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olojen eroavuudesta. Noiden lakien yhteisyyden kiistäminen ja 
yksityisten maiden kapitalismin kehityksen erikoisominaisuuk
sien liioittelu (esimerkiksi väite USA:n ..poikkeuksellisuudesta” 
kapitalistisessa kehityksessä, joka ei muka ole kapitalismin yleis
ten lakien alainen) johtaa opportunistisiin virheisiin ja prole
taarisen internationalismin periaatteiden unohtamiseen. Noiden 
lakien vaikutuksen omalaatuisuuden ja kunkin yksityisen maan 
kansallisten erikoisuuksien kieltäminen saa aikaan lahkolaisuus- 
virheitä ja johtaa kansalliseen nihilismiin, joka niin ikään ei 
sovellu yhteen proletaarisen internationalismin kanssa. „Niin 
kauan kuin kansojen ja maiden välillä on olemassa kansallisia 
ja valtiollisia eroavuuksia”, Lenin tähdensi, „— ja nämä eroa
vuudet säilyvät vielä hyvin kauan senkin jälkeen, kun proleta
riaatin diktatuuri on pystytetty koko maailmassa —, niin kauan 
maailman kommunistisen työväenliikkeen kansainvälisen taktii
kan yhtenäisyys ei vaadi moninaisuuden poistamista eikä kan
sallisten eroavuuksien hävittämistä (nykyhetkellä se on turha 
)iaave), vaan sellaista kommunismin pääperiaatteiden... sovelta
mista, joka oikealla tavalla muuttelisi muodoltaan näitä periaat
teita yksityiskohdissa, oikealla tavalla sopeuttaisi niitä kansalli
siin ja kansallisvaltiollisiin eroavuuksiin.” 1

Konkreettisista historiallisista oloista riippuen muuttuvat 
pri maiden työväenpuolueiden välisen yhteistyön ja yhteyden
pidon järjestölliset muodot. Siitä ovat todisteena kolmen Inter- 
nationalen historia ja kansainvälisen työväenliikkeen myöhempi 
•historia. Mutta millaisia nuo muodot sitten lienevätkin, eri mai
den kommunististen ja työväenpuolueiden mitä kiintein yhteistyö 
pn  välttämätöntä työtätekevien vapauttamisesta, kapitalismin 
kukistamisesta ja kommunismin voitosta käytävän taistelun 
menestymistä silmälläpitäen. »Kansainvälisen kommunistisen 
liikkeen yhtenäisyyden päättävä puolustaminen marxismin- 
leninismin ja proletaarisen internationalismin periaatteiden poh
jalta, kaiken sellaisen toiminnan ehkäiseminen, joka saattaa rik
koa tätä yhtenäisyyttä, on ehdottomana edellytyksenä voiton 
saavuttamiselle taistelussa kansallisen riippumattomuuden,

1 V. I. Lenin, -Teokset, 31. osa, s. 76.
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demokratian ja rauhan puolesta sekä sosialistisen vallanku
mouksen tehtävien menestykselliselle ratkaisemiselle, sosialis
min ja kommunismin rakentamiselle.” *

7. Luokkien hävittämisen välttämättömyys.
Proletariaatin maailmanhistoriallinen tehtävä

Proletariaatin luokkataistelun lopullisena tavoitteena on 
luokkavastakohtiin perustuvan kapitalistisen yhteiskunnan hä
vittäminen ja luokattoman kommunistisen yhteiskunnan luomi
nen. Tuo tavoite on tullut mahdolliseksi saavuttaa kapitalismin 
rappeutumisen aikakaudella.

Käsitys luokkajärjestelmän epäoikeudenmukaisuudesta ja 
riiston hävittämistä vaativia kehotuksia ilmeni paljon aikaisem
min, jo kapitalismin aamunkoitteessa. Jo joissakin feodalismia 
vastaan suunnatuissa talonpoikaisliikkeissä, esimerkiksi Thomas 
Miinzerin esiintymisissä 16. vuosisadalla Saksassa, esitettiin 
vaatimus muodostaa yhteiskunta, jossa ei olisi ihmisen harjoit
tamaa toisen ihmisen riistoa. Menneisyydessä kuitenkin kaikki 
vapautusliikkeet johtivat parhaassa tapauksessa riiston muodon 
muuttumiseen, mutta eivät voineet hävittää riistoa. Se selittyy 
siten, että luokkaerojen hävittämiseen tähdätyt kehotukset olivat 
siihen aikaan ristiriidassa taloudellisen edistyksen vaatimusten 
kanssa. Luokkien hävittämisen taloudelliset ehdot eivät olleet 
vielä siihen aikaan kypsyneet. Kapitalismia edeltäneinä aika
kausina ja kapitalistisen yhteiskuntamuodon kehityksen nousu- 
vaiheessa yhteiskunta ei voinut kehittää tuotantovoimiaan ja 
kulttuuriaan muutoin kuin yksityisomistuksen, ruumiillisen ja 
henkisen työn vastakohtaisuuden ja vähemmistön harjoittaman 
enemmistön riiston oloissa.

Mutta yhteiskunnan jakautuminen riistäjien ja riistettyjen 
luokkiin oli historiallisesti välttämätöntä vain siihen asti, kun 
yhteiskunnallisen työn tuottavuus vielä oli verraten kehittymä
töntä ja kun yhteiskunnallinen työ ei vielä voinut tyydyttää 
yhteiskunnan kaikkien jäsenten välttämättömiä tarpeita. Kehit
tyneen kapitalismin kaudella loi tuotantovoimien valtaisa kasvu 
ehdot sille, „että luokkaeroavuuksien hävittäminen muodostuu 1

1 Tie kommunismiin, s. 500.
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todelliseksi edistysaskeleeksi ja on pysyvä eikä johda yhteiskun
nallisessa tuotantotavassa pysähdykseen eikä edes taantumuk
seen” * *. Tällä kaudella luokkaerojen ja luokkaeriarvoisuuden 
hävittämiseen tähtäävät kehotukset soveltuivat ensi kerran 
yhteen taloudellisen edistyksen vaatimusten, objektiivisen vält
tämättömyyden kanssa. Nykyajan tuotantovoimat vaativat yksi
tyisomistuksen hävittämistä ja tuotantovälineiden yhteiskunnal
lisen omistuksen aikaansaamista. Ja se on ihmisen harjoittaman 
toisen ihmisen riiston hävittämisen perusehto.

Taloudellinen edistys vaatii niiden vanhojen työnjaon muo
tojen syrjäyttämistä, joihin liittyy luokkien olemassaolo: kau
pungin ja maaseudun, henkisen ja ruumiillisen työn välisen 
vastakohtaisuuden syrjäyttämistä. Kaupungin ja maaseudun 
välisen vastakohtaisuuden vallitesssa maaseudun osana on jäl
keen j ääminen kaupungista talouden, politiikan ja kulttuurin 
suhteen sekä kapitalismin vallitessa joutuminen kaupungin 
taholta tulevan riiston ja rosvoamisen kohteeksi. Tuon vasta
kohtaisuuden poistaminen suo mahdollisuuden tehdä lopun maa
talouden takapajuisuudesta, käyttää paremmin hyväksi luonnon
varoja ja sijoittaa järkiperäisemmin tuotantovoimat maan 
alueelle. Kaupungin ja maaseudun välisen vastakohtaisuuden 
ja sittemmin niiden välisen oleellisen eron hävittäminen ei ole 
vain mahdollista. ..Enemmänkin, se on tullut suorastaan välttä
mättömäksi teolliselle tuotannolle itselleen samoin kuin maa
taloustuotannollekin, ja lisäksi välttämättömäksi yleiselle ter
veydenhoidolle.” 2 Maaseudun taloudellinen ja kulttuurillinen 
nousu liittää monimiljoonaisen maaseutuväestön osallistumaan 
aktiivisesti yhteiskunnalliseen elämään ja jouduttaa siten 
samalla historiallista kehitystä.

Suoranaiseksi välttämättömyydeksi on muodostunut meidän 
ajallamme henkisen ja ruumiillisen työn välisen vastakohtaisuu
den ja myöhemmin myös; oleellisen eron hävittäminen. Tuotanto
voimien nykyisellä tasolla on täysin mahdollista turvata vapaa 
ja kaikinpuolinen kehittyminen ei enää vain vähemmistölle, 
vaan kaikille yhteiskunnan jäsenille. Ja se taas jouduttaa huo
mattavasti yhteiskunnan kehittymistä, koska se vastaa tuotan
non kehittämisen vaatimuksia. Kapitalismin koneenlisäkkeeksi

1 K- Marx ja  F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 41.
* F. Engels, Anti-Duhring, s. 299.
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muuttaman osatyöntekijän korvaaminen monipuolisesti kehitty
neellä työntekijällä, joka on kulttuuri- ja teknilliseltä tasoltaan 
korkealla, tekee mahdolliseksi työn tuottavuuden huomattavan 
kohoamisen.

Täten yhteiskunnan kehitys on luonut aineelliset edellytykset 
vanhojen työnjaon muotojen ja niihin liittyneen yhteiskunnan 
luokkiin jakautumisen hävittämiselle, se on tehnyt tuosta hävit
tämisestä välttämättömyyden. Kuten aikoinaan tapahtunut luok
kien syntyminen oli edistyksellinen ilmiö, niin meidänkin aika
namme luokkien hävittämisestä on muodostunut historian edis
tyksen ehto. Luokkien hävittäminen tapahtuu tuotantovälineiden 
yksityisomistuksen hävittämisen pohjalla ja tuo mukanaan 
yhteiskunnan taloudellis-sosiaalisen ja siveellisen uudistumisen, 
sillä se tekee lopun rikkauksien kasaamishimosta, vihasta ja 
itsekkyydestä sekä muista luokkayhteiskunnan paheista.

Yhteiskunnan taloudellinen kehitys ei ole ainoastaan tehnyt 
välttämättömäksi luokkien hävittämistä, vaan on myös. synnyttä
nyt sen yhteiskunnallisen voiman, joka kykenee suorittamaan 
tuon historiallisen tehtävän.

Kaikista vapautumisensa puolesta eri aikoina taistelleista 
sorretuista luokista proletariaatti on ainoa, joka kykenee teke
mään lopun yhteiskunnan luokkiin jakautumisesta. Orjat saat
toivat vapauttaa itsensä tuhoamalla kaikista yksityisomistuksen 
ja riiston muodoista vain orjuuden suhteet. Talonpojat pääsivät 
maaorjuudesta vapauduttuaan omien maakaistaleittensa omista
jiksi. Proletaari taas ei voi vapauttaa itseään muutoin kuin 
hävittämällä tuotantovälineiden yksityisomistuksen yleensä ja 
lopettamalla kaikki ihmisen toiseen ihmiseen kohdistaman riis
ton muodot. Siksi proletariaatti vapauttaa vallankumoukselli
sen luokkataistelunsa kautta paitsi itsensä myös kaikki työtä
tekevät.

Proletariaatti ei ole vallankumouksellisin luokka siksi, että 
se on köyhin ja kärsivin luokka. Kapitalismi tuomitsee kurjuu
teen ja kärsimyksiin miljoonia pientalonpoikia ja kaupunkilais- 
köyhiä, tuhansittain ryysyköyhälistöä, joka useimmiten joutuu 
suurempiin kärsimyksiin kuin proletaarit, mutta tämä ei tee 
sitä vallankumouksellisemmaksi. Proletariaatin johdonmukai
nen vallankumouksellisuus ei johdu vain siitä, että se on riistetty 
luokka, jota kiinnostaa kapitalismin vallastasyökseminen, vaan

541



myös siitä, että se on uuden, kapitalistista korkeamman tuotanto
tavan edustaja. Siinä se eroaakin toisista riistetyistä luokista, 
esimerkiksi talonpoikaistosta. Talonpoikaisto on sidottu kaikkein 
takapajuisimpaan talousmuotoon — pientuotantoon, ja sitä 
mukaa kuin kapitalismi kehittyy, se jakautuu kerroksiin ja  
hajoaa luokkana. Proletariaatti liittyy koneelliseen suurteollisuu
teen ja kasvaa, kehittyy ja lujittuu luokkana sitä mukaa kuin 
kapitalismi kehittyy. Se yhdistyy, tottuu kuriin ja järjestynei
syyteen itse suurtuotannossa omaamiensa työolojen ansiosta, 
ja siksi se kykenee paremmin kuin mikään muu työtätekevä 
luokka keskittyneeseen, tietoiseen ja järjestyneeseen toimin
taan.

Marxilaiset eivät esitä proletariaattia ainoana johdonmukai
sesti vallankumouksellisena luokkana siksi, että se asetettaisiin 
vastakkain muiden työtätekevien kanssa, vaan osoittaakseen sen 
tehtävän kaikkien työtätekevien hegemonina (so. ohjaajana, 
johtajana). Marx torjui päättävästi Lassallen väitteet, joiden 
mukaan kaikki muut luokat olisivat olleet proletariaattiin ver
rattuna ,,pelkkää taantumuksellista massaa”. Lassallen väite on 
paikkansapitämätön ja poliittisesti vahingollinen, se tuomitsee 
proletariaatin olemaan yksin ja siis väistämättömään tappioon 
taistelussa.

Saavuttaakseen voiton pääomasta proletariaatin on saatava 
puolelleen työkansan laajat joukot, ennen kaikkea talonpoikaista 
ja myös muita yhteiskunnan keskikerroksia. Kapitalismi saattaa 
häviöön keskikerroksia, pien- ja keskivarakasta talonpoikaistoa, 
tuomitsee työttömyyteen ja siitä johtuvaan hätään huomattavan 
määrän sivistyneistöä, uhkaa kansoja militarismin ja sodan 
hävityksillä ja kulttuurin saavutuksia perikadolla. Siksi nyky- 
kaudella on mahdollisuuksia vetää proletariaatin puolelle yhä 
laajempia ja laajempia ei-proletaarisia joukkoja. Vain niiden 
tukemana proletariaatti voi toteuttaa historiallisen tehtävänsä — 
syöstä kapitalismi vallasta ja johtaa yhteiskunta kommunis
miin.

Marxilaisuuden vastustajat hyökkäilevät eri puolilta proleta
riaatin historiallista tehtävää koskevaa oppia vastaan. Jotkut 
heistä (esimerkiksi ranskalainen sosiologi Aron ym.) vakuutta
vat, että työläiset eivät ajattele historiallista tehtäväänsä, vaan 
pyrkivät pääsemään porvariksi, saavuttamaan aineellisen tur
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vallisuuden, työpäivän lyhentämisen, ylenemistä palveluksessa* 
työttömyyden poistamisen jne.

Mutta kysymys ei ole lainkaan siitä, mitä erillinen proletaart 
ajattelee, proletaari, joka saattaa tietenkin olla tajuamattakin 
luokkansa historiallista tehtävää. Kysymys on siitä, että objek
tiiviselta asemaltaan, jonka mukaisesti proletariaatin on pakko 
toimia, se on kiinnostunut kapitalismin hävittämisestä. Olot,, 
joissa proletariaatti kapitalistisessa yhteiskunnassa elää, sysää' 
vät sitä vastoin porvariston aatteellista vaikutusta vallan
kumouksellisen taistelun tielle. Ja tämä historiallisen kehityksen 
pyrkimys raivaa itselleen yhä enemmän tietä. Se ilmenee kai
kissa kapitalismin maissa lakkotaistelun kasvussa, vaikkakin 
epätasaisessa, kommunististen puolueiden vaikutuksen lisäänty
misessä, työläisten yhtenäisyyspyrkimyksessä jne.

Yhdessä porvarillisten sosiologien kanssa myös jotkut oikeis
tososialistien johtajat kiistävät proletariaatin historiallista teh
tävää koskevan opin. He julistavat vanhentuneeksi Marxin ja 
Engelsin esittämän käsityksen, että proletariaatilla ei ole vallan
kumouksessa mitään muuta menetettävää kuin kahleensa. Nyky
oloissa, he selittävät, proletariaatilla on menetettävää, sillä on 
sellaisia saavutuksia kuin sosiaaliturva, taattu vähimmäistyö- 
palkka jne. Vallankumousta pelkäävät ihmiset haluaisivat prole
tariaatin tyytyvän kapitalistien pöydältä putoaviin murusiin eikä 
käyvän käsiksi kapitalistisen järjestelmän perustaan. Mutta 
voiko proletariaatti tyytyä noihin murusiin? Onko se lakannut 
olemasta tuotantovälineitä vailla oleva luokka? Eivätkö sen- 
aineellisen ja henkisen elämän ehdot enää olekaan kapitalisti- 
luokan määrättävissä? Eikö nykyajan valtio enää olekaan sen 
kurissapitämisen väline?

On mahdotonta lopettaa yhteiskunnan jakautumista antago
nistisiin luokkiin kapitalismin perustan säilyessä. Antagonistis
ten luokkien olemassaolon edellytyksenä on tuotantovälineiden 
yksityisomistus, joka johtaa mitä syvimpään yhteiskunnan jäsen
ten väliseen taloudelliseen eriarvoisuuteen. Se merkitsee, että 
luokkien hävittäminen edellyttää tuotantovälineiden yksityis
omistuksen poistamista ja yhteiskunnallisen omistuksen toteutta
mista, minkä seurauksena kaikkien yhteiskunnan jäsenten suhde 
tuotantovälineisiin tulee yhtäläiseksi. Juuri sen vuoksi Marx ja  
Engels julistivat ..Kommunistisen puolueen manifestissa”, että
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kommunistit voivat ilmaista teoriansa yhdellä lauselmalla: yksi
tyisomistuksen hävittäminen.

Eräät marxilaisuuden nykyiset arvostelijat ja marxilaisuutta 
tarkistelevat oikeistososialistit yrittävät asettaa tuon perusaja
tuksen riidanalaiseksi. He todistelevat, että luokkaerot voidaan 
hävittää vaikka ei yhteiskuntaa uudistettaisikaan vallankumouk
sellisesti, että luokkaerot ovat jo kadonneet taikka katoavat 
nykyisen kapitalismin aikana, joka muka on muuttunut „kansan- 
kapitalismiksi”. Ilmestyy kirjoja ja lehtiartikkeleita, joiden laa
tijat väittävät USA:ssa, Englannissa ja joissakin muissa kapita
listimaissa jo olevan luokattoman yhteiskunnan ja ihmisten 
jakautumisen kapitalisteihin ja työläisiin kadonneen. Toiset noi
den kirjoitelmien laatijat (esimerkiksi tunnettu amerikkalainen 
kapitalisti E. Johnston) selittävät kaikkien muuttuneen kapita
listeiksi, toiset taas (esimerkiksi USA:n Teollisuusammattiliitto- 
jen kongressin, CIO:n entinen puheenjohtaja Ph. Murray) päin
vastoin julistavat kaikki työläisiksi.

Sen väitteen todistamiseen, että kaikista on tullut kapitalis
teja, käytetään tavallisesti niin kutsuttua ..pääoman demo
kratisoitumisen” teoriaa. Sitä seikkaa, että yksityinen yrittäjä 
korvataan osakeyhtiöllä ja liikkeelle lasketaan suuri määrä pien- 
osakkeita, tuon teorian kannattajat pitävät sellaisen ..kansan- 
kapitalismin” syntymisenä, jonka vallitessa työläisistä ja toimi
henkilöistä tulee »yrityksen yhteishakijoita”. Ja  niinpä työläisiä 
neuvotaan: älkää taistelko pääomaa vastaan, vaan hankkikaa 
osakkeita, siirtykää »pääomanomistajien” joukkoon. Mutta tie
tenkään tuollainen neuvo — muuttakaa kaikki kapitalisteiksi — 
ei ole sen paremmin toteutettavissa kuin lupaus tehdä kaikista 
kuninkaita tai Rooman paaveja. Työläinen tai toimihenkilö, jolla 
on pari osaketta, ei siitä muutu kapitalistiksi, hänen ja yrityksen 
todellisen isännän välimatka ei vähääkään pienene. Michiganin 
yliopiston tilastotoimiston laskelmien mukaan suuret osakkeen
omistajat, jotka muodostavat noin 1% amerikkalaisista per
heistä, omistavat 2/s osakkeiden kokonaismäärästä, suurin osa 
jäljelläolevasta kolmanneksesta osakkeita kuuluu keskivarak
kaille omistajille, jotka niin ikään muodostavat noin 1% per
heistä. Täten vähäinen osa perheistä USA:ssa — noin 2% — 
pitää käsissään miltei kaikkia osakkeita. Englannissa oli vuonna 
1952 arvopapereiden haltijoina vain 6% perheistä. Yli puolet
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niistä on pienosakkaita, jotka saavat osakkeistaan vain asunnon 
vuotuiskorjaukseen tai lomaan riittävän tulon. Toisaalta pieni 
kourallinen osakkeiden suuromistajia, jotka muodostavat noin 
1% osakkaiden kokonaismäärästä, pitää hallussaan kolman
nesta kaikista liikkeellelasketuista osakkeista.1

Yrityksen tosiasiallisina isäntinä pysyy kourallinen suurim
pia osakkaita, jotka käyttävät pienosakkeiden liikkeellelaskua 
finanssiharvainvallan voimistamiseen. Myydessään pienosak- 
keita työläisille ja toimihenkilöille he eivät missään määrin 
paloittele pääomaa, vaan ainoastaan lujittavat suurpääoman 
asemia, ja suurpääoma saa käytettäväkseen jopa työtätekevien 
pienet säästötkin. Mitä tulee pienosakkaisiin, joille uskotellaan, 
että muka he ovat yrityksen ..yhteishaltijoita”, niin nuo näen
näiset »yhteishaltijat” eivät saa osakkeistaan minkäänlaisia 
oikeuksia. On luonteenomaista, että USA:n mustan metallurgian 
suurin monopoli »United States Steel Corporation” pidätti, myy
dessään työläisille osakkeita, itselleen oikeuden mitätöidä ne 
osinkoja ja korkoja maksamatta, mikäli työläinen eroaa työstä, 
erotetaan rikkomuksen johdosta taikka keskeyttää työn tilapäi
sesti hallinnon suostumuksetta, so. osallistuu lakkoon. Ja moisia 
»osakkaita”, jotka menettävät osakkeensa missä selkkauksessa 
tahansa, esitetään pidettäväksi »kapitalisteina”!

Yhtään vakuuttavampia eivät ole niidenkään päätelmät, jotka 
julistavat luokat hävitetyiksi kapitalistisista maista sillä perus
teella, että kaikista on tullut »työläisiä”. Kapitalismin sijaan, 
selittävät tämän katsomuksen saarnaajat, on USA:han tullut 
»managerismi” (sanasta manager — toimitusjohtaja). Kapita
lististen isäntien paikan ovat ottaneet hallinnosta huolehtivat 
»talousjohtajat”. Teollisuudessa on tapahtunut vallankumous, 
joka on muka johtanut siihen, että kapitalisti on kadonnut ja 
antanut paikkansa toimitusjohtajalle. Tuon teorian, jonka ame
rikkalaisen kapitalismin ideologi J. Burnham kirjassa »Järjestä
jien aikakausi” on kehittänyt, ovat sittemmin ottaneet omakseen 
ranskalaisten oikeistososialistien ja englantilaisten labouristien 
johtajat. »Kapitalismin siirtyminen järjestäjien komentoon on 
oleva sosialistisen vallankumouksen sijaan maailmalle julistettu 
järjestäjien vallankumous”, kirjoitti L. Blum.

1 Ks. S. Aaronovitch, Monopoly (A Study of British Monopoly Capitalism), 
London 1955.
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Tuon teorian kierossa peilissä heijastuu, vaikkakin täysin 
väärin, todellisuuden tosiasia: kapitalistit ovat huomattavalta 
osaltaan kadottaneet järjestäjäntehtävät tuotannossa, muuttu
neet kuponginleikkaajiksi, yhteiskuntaruumiin loismaiseksi kas
vaimeksi. Siitä tosiseikasta seuraa jälleen kerran johtopäätös: on 
käynyt välttämättömäksi tehdä loppu tuosta loisluokasta. Mutta 
siitä ei laisinkaan seuraa, että kapitalisti olisi muka lakannut 
olemasta, että hän olisi ..kadonnut ihmisten enemmistön tietoi
suudesta”, kuten itävaltalaisten oikeistososialistien johtaja
K. Renner on väittänyt.

Todellisuudessa ei ole tapahtunut minkäänlaista »toimitus- 
johtajien vallankumousta” eivätkä kapitalistit ole lakanneet ole
masta tuotannon isäntiä. Suurimmat osakkaat pitävät hallussaan 
sekä oman pääomansa että toteuttavat niiden heille kuulumatto
mien varojen valvontaa, jotka on sijoitettu osakeyhtiöihin. Mitä 
taas tulee »toimitusjohtajiin”, niin nämä ovat joko johtajien ja 
johtokunnan jäsenten toimiin liittyviä etuoikeutettuja suurosak
kaita taikka kapitalistien asiamiehiä, jotka täyttävät heidän 
tahtonsa.

Jotta kapitalisti todella katoaisi, eikä vain tietoisuudesta, 
vaan itse yhteiskuntaelämästä, pitää häneltä riistää tuotanto
välineiden omistus.

Vastoin kapitalismin apologeettojen väitteitä sen kehitys 
ei johda luokkaerojen tasaantumiseen, vaan päinvastoin niiden 
syvenemiseen. Kapitalistinen uusintamisprosessi uusintaa paitsi 
tuotantovoimat, myös kapitalistiset tuotantosuhteet niille ominai- 
sine luokkavastakohtineen. Kapitalistinen tuotantotapa kehittää 
ja syventää jatkuvasti kapitalistien, tuotantovälineiden haltijoi
den, ja  tuotantovälineitä vailla olevien proletaarien välistä 
vastakohtaa. Ainoastaan proletariaatin sosialistinen vallanku
mous hävittää tuon tuotantotavan, korvaa sen sosialistisella 
tuotantotavalla ja poistaa samalla yhteiskunnan jakautumisen 
antagonistisiin, sovittamattomasi vastakohtaisiin luokkiin.

Luokkien synty oli yhteiskunnan vaistonvaraisen kehityksen 
tulosta, joka johti yksityisomistuksen ja ihmisten taloudellisen 
eriarvoisuuden ilmaantumiseen. Päinvastoin luokkien hävittämi
nen voi tapahtua vain proletariaatin tietoisen luokkataistelun 
tuloksena, joka johtaa sosialistisen vallankumouksen voittoon.



X V  l u k u
YHTEISKUNNALLINEN VALLANKUMOUS YHTEISKUNTA- 

JA TALOUSMUODOSTUMIEN MUUTTUMISEN 
LAINMUKAISUUTENA

1. Yhteiskunnalliset vallankumoukset, niiden syyt 
ja merkitys yhteiskunnan historiassa

Edelläolevassa luvussa on selvitetty luokkataistelun syyt ja 
merkitys historiassa. Luokkataistelun korkeimpana ilmauksena 
ovat yhteiskunnalliset vallankumoukset. Vallankumoukset mer
kitsevät yhteiskunnan kehityksen taitekausia, joina toteutetaan 
siirtyminen toisesta yhteiskunta- ja  talousmuodostumasta toi
seen.

Yhteiskunnan tuotantovoimien kehitys ja vanhan järjestel
män uumenissa tapahtuva muiden yhteiskuntaelämän puolten 
muuttuminen valmistelee siirtymistä toisesta yhteiskunta- ja 
talousmuodostumasta toiseen. Nuo tapahtumat eivät vielä muuta 
yhteiskunnan laadullista tilaa kokonaisuudessaan ja siksi ne on 
suhteessaan siihen luonnehdittava tasaiseksi kehitykseksi, evo
luutioksi. Ne valmistelevat yhteiskunnallista vallankumousta, 
revoluutiota, ja tämä taas viimeistelee, kruunaa ne. Toisin kuin 
tasainen kehitys se ei tapahdu vanhan järjestelmän säilyttämi
sen pohjalla, vaan se hävittää vanhan järjestelmän ja korvaa 
sen uudella, ts. muuttaa perin pohjin yhteiskunnan tilan.

Yhteiskunnallisten vallankumousten syvin syy on uusien tuo
tantovoimien ja aikansa eläneiden tuotantosuhteiden välisessä 
konfliktissa, ristiriidassa. Mainiossa esipuheessaan teokseen 
..Poliittisen taloustieteen arvostelua” Marx huomautti, että kehi
tyksensä tietyllä asteella tuotantovoimat joutuvat ristiriitaan 
tuotantosuhteiden kanssa, jotka ovat muuttuneet niiden kehityk
sen kahleiksi. Silloin koittaa yhteiskunnallisen vallankumouksen 
kausi.
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Tuotantovoimien kehitys vaikuttaa vallankumoukseltistavasti yhteiskun
nan kehitykseen kokonaisuudessaan. Mutta tekniikan mullistukset voivat olla 
sattumatta yhteen yhteiskunnallisten vallankumousten ajanjaksojen kanssa, ne 
voivat tapahtua sekä ennen vallankumousta että sen jälkeen. Esimerkiksi Eng
lannissa, Ranskassa ja eräissä muissa maissa teollisuuden mullistus tapahtui 
porvarillisen vallankumouksen voiton jälkeen, joka raivasi maaperää kapitalis
tisen yhteiskunnan tuotantovoimien vapaalle kehitykselle. Meidän päivinämme 
on kypsymässä ja  osittain jo alkanutkin mitä suurin tieteellis-teknillinen val
lankumous, joka johtuu atomienergian omaksumisesta, avaruuden valloituk
sesta, kemian kehityksestä, tuotannon automatisoinnista ja muista mitä suurim
mista tieteen ja tekniikan saavutuksista. Kapitalistiset tuotantosuhteet kuiten
kin jarruttavat sen toteuttamista. Ottamatta huomioon tätä reformistit ovat 
sepittäneet ..teollisuuden toisen vallankumouksen” teorian. Sen teorian 
mukaan tämä ..toinen vallankumous” muka muuttaa itsestään, ilman sosialis
tista vallankumousta kapitalismin sosialismiksi (sellaista näkemystä saarnasi 
esimerkiksi K. Schmid Länsi-Saksan sosialidemokraattisen puolueen edustaja
kokouksessa v. 1956). Mutta todellisuudessa tekniikan edistyminen vain kär
jistää kapitalismin vallitessa yhteiskunnallisia ristiriitoja ja voimistaa kiertä
mätöntä välttämättömyyttä siirtyä sosialismiin, koska se luo uusia tuotanto
voimia, jotka eivät mahdu kapitalismin puitteisiin.

Vanhan järjestelmän uumenissa tavallisesti syntyvät myös 
uudet tuotantosuhteet, jotka vastaavat noiden tuotantovoimien 
luonnetta (poikkeuksen tekevät tässä sosialistiset tuotantosuh
teet, joista tulee puhe alempana). Niinpä alkukantaisen yhteisö- 
järjestelmän oloissa saivat alkunsa tuotantovälineiden yksityis
omistus ja ihmisen harjoittama toisen ihmisen riisto, jotka hajot
tivat tuon järjestelmän. Orjanomistusyhteiskunnan olemassaolon 
viimeisellä ajanjaksolla syntyi Roomaan kolonaatti, joka val
misteli siirtymistä maaorjuussuhteisiin. Feodaalisen yhteiskun
nan uumenissa kehittyivät kapitalistiset suhteet huomattavasti: 
käsvoi manufaktuureja, kaupallisia yrityksiä ja pankkeja.

Uusien taloudellisten suhteiden kehitys kalvaa aikansa elä
nyttä taloudellista järjestelmää. Kuitenkaan ei vanha taloudelli
nen järjestelmä häviä itsestään, koska vanhojen tuotantosuhtei
den puolella ovat aikansa eläneet luokat, jotka yrittävät kaikin 
voimin säilyttää asemansa. Niin kovin kuin esimerkiksi feodaali
nen järjestelmä olikin Ranskassa 18. vuosisadan lopulla tai 
Venäjällä 19. vuosisadan puolivälissä kapitalistisen talous
elämän kehityksen kalvama, tilanherrojen luokka, jolla oli valta
vat maa-alueet, etuoikeudet ja poliittinen valta, pyrki kuitenkin 
kaikin tavoin säilyttämään vanhan järjestelmän. Yhteiskunnal
linen vallankumous oli välttämätön lakaisemaan pois vanhan
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taloudellisen ja poliittisen järjestelmän, joka ehkäisi uusien 
tuotantovoimien kehitystä.

Tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden välinen ristiriita joh
taa luokkien yhteentörmäykseen. Toiset luokat puolustavat 
aikansa eläneitä tuotantosuhteita ja niiden pohjalta kasvanutta 
yhteiskunnallista ja poliittista järjestelmää, kun taas toiset pyr
kivät poistamaan ne. Vallankumoukselliset luokat tuhoavat van
henneen poliittisen ja oikeudellisen päällysrakenteen, hävittävät 
vanhan ja muodostavat uuden valtiollisen vallan. Tuota valtaa 
ne käyttävät viedäkseen päätökseen vanhojen tuotantosuhteiden 
murskaamisen ja lujittaakseen uusia tuotantosuhteita. Niinpä 
vuosien 1789—1794 Ranskan porvarillinen vallankumous poisti 
feodaalisen maanomistuksen, säätyetuoikeudet ja raivasi tien 
siihen aikaan osuudeltaan edistyksellisten kapitalististen suh
teiden vapaalle kehittymiselle. Niin muodoin ei yhteiskunnalli
nen vallankumous ole pelkästään poliittinen kumous, joka 
tuhoaa vanhan poliittisen päällysrakenteen; se ratkaisee uusien 
tuotantovoimien ja aikansa eläneiden tuotantosuhteiden välisen 
taloudellisen ristiriidan ja samoin yhteiskuntaluokkien välisen 
sosiaalisen ristiriidan.

Poliittisella alalla on vallankumouksen päätunnusmerkkinä 
se, että valtiollinen valta siirtyy luokan käsistä toisen luokan 
käsiin. Ennen kaikkea juuri siinä vallankumous eroaa kaikenlai
sista huippukerroksien vallankaappauksista, jotka eivät kosketa 
kulloisenkin luokan herruuden perusteita. Absolutismin kaudella 
oli monia palatsikumouksia eri maissa (esimerkiksi Katariina II 
anasti vallan Venäjällä palatsikumouksen avulla). Imperialis
mista riippuvissa maissa suoritetaan useasti poliittisia vallan
kaappauksia, joita keskenään kilpailevat imperialistiset 
koplakunnat järjestävät. Moisia kaappauksia ei voi sanoa val
lankumouksiksi, sillä niistä puuttuu vallankumouksen perus- 
tunnusmerkki: ne eivät muuta vallan luokkaluonnetta, vaan ne 
aikaansaavat ainoastaan vallassaolevien erillisten ryhmien 
taikka henkilöiden vaihdoksen.

Ei jokaista vallan siirtymistä luokan käsistä toisen luokan 
käsiin voida kuitenkaan nimittää vallankumoukseksi. Jos val
taan pääsee uudelleen aikansa elänyt luokka, jonka onnistuu 
palauttaa joksikin aikaa herruutensa, ei se ole vallankumous, 
vaan vastavallankumous. Yhteiskunnallinen vallankumous on
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sellainen sosiaalinen kumous, jossa syöstään vallasta aikansa 
eläneet luokat ja pystytetään edistyksellisten, vallankumoukset* 
listen luokkien valta.

Vallankumouksen käsite ei myöskään ole yhtä kuin käsitteet 
..aseellinen kapina” tai ..kansalaissota”. Suurimpaan osaan 
vallankumouksia on liittynyt luokkien aseellisia yhteentörmäyk
siä, mutta historiassa on tapahtunut myös sellaisia aseellisia 
kapinoita ja kansalaissotia (esimerkiksi ruusujen sota Englan
nissa), joita ei voida nimittää vallankumouksiksi, koska niiden 
tavoitteena ei ole ollut uuden taloudellisen ja yhteiskunnallisen 
järjestelmän pystyttäminen. Toisaalta, kuten alempana osoite
taan, mahdollisia ovat niin ikään sellaiset vallankumoukset, 
jotka tapahtuvat ilman aseellista kapinaa, ilman kansalais
sotaa.

Yhteiskunnallisen vallankumouksen sisältönä, tapahtuipa se 
sitten missä muodossa tahansa, on aina aikansa eläneen talou
dellisen, yhteiskunnallisen ja poliittisen järjestelmän hävittämi
nen sekä sen vaihtaminen uuteen järjestelmään. Historia tuntee 
erityyppisiä vallankumouksia, jotka eroavat toisistaan luon
teensa ja liikkeellepanevien voimiensa puolesta.

Vallankumouksen luonteen, sen perussisällön määrää se, mil
laisia yhteiskunnallisia ristiriitoja se ratkaisee, millaisen järjes
telmän pystyttämiseen se johtaa. Miksi esimerkiksi vuosien 
1905—1907 Venäjän vallankumous oli luonteeltaan porvarilli
nen, vaikka sen johtajana oli proletariaatti eikä porvaristo? 
Siksi, että sen tehtävänä oli itsevaltiuden kukistaminen ja 
feodaalisten tuotantosuhteiden jäännösten poistaminen, so. 
tehtävät, jotka ovat porvarillisen vallankumouksen ratkais
tavia.

Vallankumouksen liikkeellepanevina voimina ovat ne luokat, 
jotka suorittavat vallankumouksen, vievät sitä eteenpäin mur
taen aikansa eläneiden luokkien vastustuksen. Historiallinen 
välttämättömyys ei todellistu itsestään, vaan ihmisten toiminnan 
välityksellä. Luokkayhteiskunnassa historiallisesti kypsyneitä 
tehtäviä toteuttavat edistykselliset luokat. Eri luokkien kyky rat
kaista noita tehtäviä on taas asteeltaan aivan erilainen. Histo
riasta tunnetaan esimerkkejä, joissa vanha järjestelmä on ollut 
taloudellisesti yli elänyt, mutta sen uumenissa ei ole kasvanut 
sellaista vallankumouksellista luokkaa, joka olisi kyennyt luo
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maan uuden talousjärjestelmän.1 Sellaisissa tapauksissa saa 
siirtyminen vanhasta uuteen yhteiskuntajärjestelmään varsin 
pitkällisen, kireän ja tuskallisen muodon. Esimerkiksi Länsi- 
Euroopassa vaati orjuudesta feodalismiin siirtyminen useita 
vuosisatoja.

Vallankumouksen liikkeellepanevat voimat eivät riipu vain 
vallankumouksen luonteesta, vaan myös niistä historiallisesti 
konkreettisista oloista, joiden vallitessa se suoritetaan. Useasti 
samantyyppiset, luonteeltaan samanlaiset vallankumoukset, kun 
ne tapahtuvat historiallisesti erilaisten olojen vallitessa, eroavat 
syvästi toisistaan liikkeellepanevien voimiensa puolesta. Esimer
kiksi 17. ja 18. vuosisadalla tapahtuneiden Länsi-Euroopan mai
den porvarillisten vallankumousten liikkeellepanevina voimina 
olivat talonpoikaisto, kaupunkiväestön alimmat kerrokset, syn
tymässä oleva työväenluokka, kaupunkien pikkuporvaristo ja 
porvaristo. Porvaristo ei ollut ainoastaan liikkeellepanevana 
voimana, vaan myös noiden vallankumousten hegemonina, johta
jana. Sitävastoin Venäjän vuosien 1905—1907 porvarillisessa 
vallankumouksessa ja vuoden 1917 Helmikuun vallankumouk
sessa porvaristo ei enää ollut vallankumouksen johtajana, eikä 
edes kuulunut sen liikkeellepaneviin voimiin. Venäjän porvaril
lisen vallankumouksen liikkeellepanevina voimina olivat prole
tariaatti ja talonpoikaisto, proletariaatin ollessa johtoasemassa. 
Sellainen porvariston osuuden muuttuminen vallankumouksessa 
selittyy siitä, että monopolistisen kapitalismin vallitessa kapita
lististen maiden porvaristo on menettänyt vallankumouksellisuu
tensa eikä se kykene esiintymään päättävästi tilanherroja vas
taan peläten proletariaatin vallankumouksellisuutta. Se pelkää, 
että kansanjoukkojen taistelu feodaalista omistusta vastaan 
saattaa muodostua kapitalistista omistusta vastaan suunnatun 
rynnäkön alkajaisiksi.

Yhteiskunnalliset vallankumoukset jouduttavat valtavasti 
yhteiskunnan kehitystä. Muutamassa vallankumouksen vuodessa 
tai jopa kuukaudessa suoritetaan merkittävämpiä, perin- 
pohjaisempia muutoksia yhteiskuntaelämässä kuin rauhallisen,

1 Orjanomistusyhteiskunnan historia tuntee lukuisia orjien kapinoita, jotka 
kalvoivat aikansa elänyttä järjestelmää sisästäpäin. Kuitenkaan eivät orjat 
kyenneet voittamaan ja aikaansaamaan uutta järjestelmää, eikä vain poljetun 
asemansa ja  hajanaisuutensa johdosta, vaan myös siksi, että he eivät olleet 
uuden, korkeamman tuotantotavan edustajia.
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evoluutiomuotoisen kehityksen usean vuosikymmenen kuluessa. 
Marx ei nimittänyt aiheetta vallankumouksia historian vetureiksi.

Tuon historian veturien, yhteiskunnan kehityksen jouduttanen 
osan yhteiskunnalliset vallankumoukset suorittavat ensinnäkin 
siksi, että ne murskaavat perinpohjin aikansa eläneen järjestel
män, syöksevät vallasta vanhat luokat, jotka estävät yhteiskun
nan kehittymistä; toiseksi siksi, että ne kohottavat tietoiseen 
historian luomistyöhön uusia luokkia, laajoja kansanjoukkoja.

Ilman aikansa eläneen järjestelmän vallankumouksellista kukistamista on 
sekä esteetön taloudellinen kehitys että yhteiskunnan henkisen elämän nopea 
edistyminen mahdotonta.

Porvariston ideologit selittävät yhteiskunnan kehityksen ..normaaliksi” 
tieksi rauhallisen evoluutiomuotoisen liikunnan; vallankumoukset he leimaavat 
poikkeamiseksi ..normaalilta” tieltä, luonnolliseen asiankulkuun kohdistuvaksi 
väkivallaksi. Saksan porvarilliset historioitsijat ovat nimittäneet vuotta 1848 
Saksassa ..hulluksi vuodeksi”. Venäjän liberaalisen porvariston ideologi 
P. Struve hoki ..järjettömyyden alkuvoimasta”, joka sai valtaansa Venäjän 
vuonna 1905. Suuri proletaarinen kirjailija M. Gorki paljasti porvarillisen 
liberalismin moisten ideologien henkisen mitättömyyden Klim Samginin miet
teissä: ..Venäjä ei tarvitse vallankumousta vaan uudistuksia. Vallankumousta 
ei voi käsittää muuksi kuin sairaudeksi, yhteiskuntaelimistön tulehdukseksi.”

Nykyajan porvarilliset taantumusmiehet yrittävät julistaa „ei-lainmukai- 
siksi” vallankumoukset, jotka ovat tapahtuneet Venäjällä ja sittemmin Kiinassa 
ja muissa kansandemokratian maissa. Taantumukselliset eivät halua eivätkä 
voi käsittää, että sekä Venäjä että Kiina ja muut maat, joissa ovat tapahtu
neet sosialistiset vallankumoukset, tarvitsivat nimenomaan vallankumousta 
päästäkseen kulkemaan seitsemän peninkulman saappain historiallisen edistyk
sen tietä. Vain suuri kansanvallankumous saattoi puhdistavan myrskyn tavoin 
lakaista pois aikansa eläneen yhteiskunnallisen järjestelmän ja avata kansoille 
tien vapaaseen kehitykseen.

Yhteiskunnallisten vallankumousten aikakaudet ovat todelli
sia historian juhlapäiviä, jolloin tavallisesti luokkasorron paina
mat kansanjoukot nousevat tietoiseen taisteluun uuden, edistyk
sellisen yhteiskuntajärjestelmän puolesta. Mitä syvällisempi val
lankumouksellinen murros on, sitä laajemmat kansanjoukot 
tempautuvat mukaan aktiiviseen taisteluun. Ja kääntäen — mitä 
suuremmat kansanjoukot tempautuvat vallankumouksellisiin toi
miin, sitä syvällisempiä ja perusteellisempia ovat noiden jouk
kojen suorittamat uudistukset. Kansanjoukot sysäävät vallan
kumouksen kehitystä eteenpäin pyrkiessään viemään loppuun 
asti sen tehtävien ratkaisemisen. Sellaista osaa näyttelivät esi
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merkiksi vallankumouksellisen talonpoikaisten ja kaupunkien 
plebeijiainesten esiintymiset Englannin 17. vuosisadan ja Rans
kan 18. vuosisadan porvarillisessa vallankumouksessa. Nuo val
lankumoukset, erityisesti Ranskan, menivät työkansan joukkojen 
aktiivisen osanoton ansiosta pitemmälle kuin porvaristo pyrki, 
ja juuri siksi ne ratkaisivat perusteellisemmin aikansa eläneen 
feodaalisen järjestelmän hävittämisen tehtävät. Useissa porvaril
lisissa vallankumouksissa kansanjoukot ovat esiintyneet omin 
itsenäisin vaatimuksin ja painaneet taistelullaan selvän leiman 
koko tapahtumien kulkuun; sellaisia vallankumouksia nimitetään 
porvarillis-demokraattisiksi. Ne eivät eroa muista porvarillisista 
vallankumouksista luonteensa puolesta, vaan sen mukaan, miten 
laajasti kansanjoukot ovat nousseet aktiiviseen, itsenäiseen tais
teluun. Joukkojen suuri aktiivisuus oli ominaista esimerkiksi 
Venäjän vuosien 1905—1907 vallankumoukselle — imperialismin 
aikakauden ensimmäiselle porvarillis-demokraattiselle vallan
kumoukselle. Esiintyessään tuon vallankumouksen johtavana 
voimana Venäjän työväenluokka sovelsi siihen erikoisia 
proletaarisia taistelukeinoja (ennen kaikkea poliittista joukko- 
lakkoa).

Vallankumouskaudet erottuvat tasaisen, evoluutiomuotoiserr 
kehityksen kausista yhteiskunnallisen elämän suuremman laa
juuden ja rikkauden vuoksi, joukkojen historiallisen luomistyön 
suuremman tietoisuuden, rohkeuden ja selkeyden vuoksi. Ne ovat 
kausia, jolloin tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden alkuvoimai
nen kehitys muuttuu edistyksellisten yhteiskunnallisten voimien 
tietoiseksi taisteluksi tuotantotavassa ja koko yhteiskuntajärjes
telmässä toteutettavan perinpohjaisen mullistuksen puolesta.

Jotta joukot nousisivat vallankumoukselliseen taisteluun, nii
den on tajuttava vanhan järjestelmän kumoamisen välttämättö
myys, mahdottomuus elää vanhaan tapaan. Vallankumouskau- 
sina saavat erikoisen suuren merkityksen uudet aatteet, joissa 
heijastuvat kypsyneet historialliset tehtävät. Uudet vallanku
moukselliset aatteet auttavat joukkojen liikekannallepanossa, 
niiden tiivistämisessä poliittiseksi armeijaksi, joka kykenee mur
tamaan yhteiskunnan aikansa eläneiden luokkien vastustuksen. 
Siksi poliittista mullistusta tavallisesti edeltää aatteellinen mul
listus, syvällinen murros joukkojen tietoisuudessa ja mieli
alassa.
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Yhteiskunnallisia vallankumouksia ei tehdä »tilauksesta”, 
niitä ei voi aikaansaada millä hetkellä hyvänsä mielihalunsa 
mukaan jokin vallankumouksellinen ryhmä tai puolue, kuten 
arvelivat esimerkiksi blanquilaiset, jotka vaihtoivat yhteiskun
nallisen vallankumouksen vallankaappaukseen, salaliittolaisten 
esiintymiseen. Yhteiskunnallisen vallankumouksen yleisen perus
syyn lisäksi, joka on tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden väli
nen konflikti, vallankumoukselle on välttämätöntä konkreettiset 
historialliset olosuhteet, joita nimitetään vallankumoukselliseksi 
tilanteeksi.

Vallankumouksellista tilannetta luonnehtii ensinnäkin »huip- 
pukerroksissa” vallitseva kriisi, hallitsevien luokkien politiikan 
kriisi, se, että ne eivät voi säilyttää herruuttaan entisessä muo
dossaan, eivät voi enää hallita vanhaan tapaan, ja toiseksi sor
rettujen luokkien hädän ja puutteen kärjistyminen ja sen seu
rauksena niiden aktiivisuuden kohoaminen.

Teoksessaan „ 'Vasemmistolaisuus* lastentautina kommunis
missa” Lenin määritteli seuraavasti yhteiskunnallisen vallan
kumouksen voiton ehdot: »Vallankumous, voi voittaa vasta sil
loin, kun 'pohjakerrokset’ eivät halua vanhaa ja kun 'huippu- 
kerrokset' eivät voi elää vanhaan tapaan. Toisin tämä totuus 
ilmaistaan sanoilla: vallankumous on mahdoton ilman yleis- 
kansallista (sekä riistettyjä että riistäjiä käsittävää) kriisiä.” 1 
Tämän yhteiskunnallisen kriisin ratkaiseekin juuri vallanku
mous, Yhteiskunnallisten vallankumousten kausina ratkaistaan 
ne lukuisat ristiriidat, joita vähitellen kasaantuu tasaisen kehi
tyksen kausina.

Vallankumouksellisen tilanteen alkaminen on riippumaton 
sekä erillisten ryhmien ja puolueitten että myös kokonaisten 
luokkien tahdosta ja halusta. Ilman objektiivisia ehtoja, ilman 
vallankumouksellista tilannetta ei vallankumousta tapahdu: 
Jotta kuitenkin vallankumous tapahtuisi ja varsinkin, jotta sen 
kruunaisi voitto, pelkästään objektiiviset ehdot ovat riittämättö
mät. Kuten Lenin on huomauttanut, Venäjällä oli vuosina 
1859—1861 ja 1879—1880 vallankumouksellinen tilanne, mutta 
noina vuosina ei vallankumousta tapahtunut. Venäjällä oli val
lankumouksellinen tilanne myös v. 1905, mutta kumminkin vai-

1 V. /. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 69.
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lankumous kärsi tappion. Miksi? Siksi, että paitsi objektiivisten 
ehtojen kypsyyttä on vallankumouksen voitolle välttämätön 
myös subjektiivisen tekijän kypsyys. Vallankumouksellisen luo
kan on oltava niin tietoinen ja järjestynyt, niin kyvykäs saamaan 
mukaansa vallankumouksellisen taistelun liittolaisensa, että se 
kehittäisi riittävän voimakkaita vallankumouksellisia toimen
piteitä aikansa eläneiden luokkien vallasta syöksemiseksi. Ja 
tuota järjestyneisyyttä, tietoisuutta kasvattaa työväenluokassa 
sen etujoukko, marxilais-leniniläinen puolue. Vain siinä tapauk
sessa, kun on olemassa kokenut, taisteluissa karaistunut puolue, 
joka on kiinteässä yhteydessä laajoihin vallankumouksellisiin 
joukkoihin ja joka nauttii niiden luottamusta ja tukea, käy mah
dolliseksi voittoisa sosialistinen vallankumous, vallankumouksen 
objektiivisten ehtojen ja lakien taitava hyväksikäyttö.

Vallankumouksellisen työväenliikkeen kokemus opettaa, että 
sosialistisen vallankumouksen voitto on mahdoton silloinkin, kun 
ovat olemassa objektiiviset ehdot, vallankumouksellinen tilanne 
ja joukkomittainen työväenliike, ellei ole marxilaisen puolueen 
toteuttamaa johtoa. Siitä ovat todisteena myös Saksan vuoden 
1918 marraskuun vallankumouksen opetukset.

Herää kysymys: onko kypsyneiden yhteiskunnallisten risti
riitojen ratkaisemiseen välttämätöntä vallankumous? Eikö risti
riitoja voi ratkaista reformien, hallitsevien luokkien taholta 
tulevien osittaismyönnytysten avulla, asteittaisten uudistusten 
avulla? Vallankumouksen vastustajat pitävät reformeja pelas
tuksena vallankumouksesta. Niinpä reformismin puoltaja, eng
lantilainen oikeistososialisti H. Laski kirjoitti vuonna 1944 
kirjassaan »Mietteitä aikamme vallankumouksesta”: »Vallan
kumouksen uhkaan on historiallisesti tunnettu vain yksi vastaus: 
reformit, jotka valavat toivoa ja rohkeutta niihin, joihin vallan
kumoukselliset vastakkaisessa tapauksessa vetoavat vastusta
mattomalla voimalla.” 1

Reformistien toiveista huolimatta reformit eivät kuitenkaan 
ratkaise yhteiskunnallisia perusristiriitoja, vaan sysäävät vain 
syrjemmälle niiden ratkaisua. Historian kokemus osoittaa, että 
siirtyminen toisesta yhteiskunta- ja talousmuodostumasta toi
seen merkitsee olemukseltaan aina vallankumousta, vaikka se

1 H. Laski, Reflections on the Revolution of our Time, London 1944, p. 24.
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voi toteutua erilaisin muodoin; vallankumoukselliset luokat voi
vat suorittaa tehtävänsä enemmän tai vähemmän päättävästi. 
Niinpä Englannissa porvarillinen vallankumous päättyi por
variston ja feodaalien väliseen sovitteluratkaisuun, kun taas 
Ranskassa feodalismi lakaistiin pois päättäväisellä rynnäköllä. 
Venäjällä feodaalisten maaorjuussuhteiden vaihtaminen kapita
listisiin viivästyi pitkäksi ajaksi, minkä ohessa hallitsevat luokat 
yrittivät reformien avulla sopeuttaa feodaaliset laitokset kapita
lismin kehityksen mukaisiksi. Mutta minkäänlaiset reformit eivät 
pelastaneet eivätkä voineet pelastaa itsevaltiutta Venäjällä, sen 
lakaisi pois mahtava kansanvallankumous vuoden 1917 helmi
kuussa.

Jos vanhan järjestelmän suojelijat käyttävät reformeja sen 
lujittamiseen, sen tuhon välttämiseen, niin merkitseekö se, että 
vallankumouksellisten on oltava kaikkien reformien vastustajia? 
Ei tietenkään. Reformilla ja reformilla on ero. Reformistit aset
tavat reformit ja vallankumouksen vastakkain, pitävät niitä 
itsetarkoituksena ja yrittävät saada reformien avulla sorretut 
pois luokkataistelusta, hajottaa vallankumouksen voimat. Val
lankumoukselliset pitävät kapitalismin oloissa reformeja vallan
kumoustaistelun sivutuotteena ja käyttävät niitä luokkataistelun 
kehittämiseen ja laajentamiseen, alistavat reformit vallanku
mouksellisten perustehtävien ratkaisemisen alaisiksi. Reformit 
eivät suinkaan ole yhteisen sopimuksen, kaikkien luokkien »soli
daarisuuden” tuloksia, kuten reformistit väittävät. Nimenomaan 
vallankumouksellisella taistelullaan pakottavat edistykselliset 
luokat sortajia suostumaan reformeihin, osittaismyönnytyksiin.

Reformistit pelkäävät vallankumousta ja saarnaavat ajatusta, että kapita
lismi „kasvaa” asteittaisesti sosialismiksi. He väittävät, ettei monopolistinen 
valtiokapitalismi enää muka ole kapitalismia ja että sitä voidaan kutsua 
..valtiososialismiksi”. Tällöin he viittaavat talouden erillisten alojen kansallis
tamiseen, joka muka muuttaa kapitalistisen talouden sosialistisista ja  kapita
listisista yrityksistä koostuvaksi ..sekataloudeksi". Mutta porvarillisen valtion 
toimeenpanema kansallistaminen ei poista kapitalistista omistusta, vaan muut
taa vain sen muotoa, eikä liioin raivaa pois kapitalistista riistoa. Jotkut nyky
ajan revisionistit väittävät, että rinnan kapitalistisen yhteiskunnan vallanku
mouksellisen sosialistiseksi uudistamisen kanssa tapahtuu evoluutiomainen, 
tasainen siirtymisprosessi sosialismiin. Imperialismin maissa tapahtuvaa val
tiokapitalististen pyrkimysten kasvua he pitävät sen osoittajana, että nuo maat 
kulkevat niin ikään sosialismin tietä. Tällöin he kuvaavat porvarillisen valtion 
olemukseltaan luokkien yläpuolella olevaksi järjestöksi, joka ei rajoita vain
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työväenluokan vaan myös yksityispääoman pyrkimyksiä. Todellisuudessa taas 
valtion sekaantuminen talouselämään ei missään määrin rajoita kapitalististen 
monopolien mahtia, vaan päinvastoin antaa niiden käsiin lisäkeinoja työläisten 
riiston tehostamiseksi, pien- ja keskivarakkaiden kapitalistien alistamiseksi 
sekä kilpailijoiden raivaamiseksi tieltään. Valtiomonopolistinen kapitalismi ei 
ole suinkaan yhtä kuin sosialismi, se vain valmistaa tämän aineellisia 
ennakkoedellytyksiä. „Tällaisen kapitalismin 'läheisyyttä’ sosialismiin tulee 
proletariaatin todellisten edustajien pitää todisteena siitä”, kirjoitti Lenin, 
„että sosialistinen vallankumous on lähellä, helppo suorittaa, toteutettavissa ja 
pikaisesti välttämätön, eikä suinkaan todisteena siitä, että on suhtauduttava 
suopeasti tämän vallankumouksen kieltämiseen ja kapitalismin kaunisteluun, 
jota kaikki reformistit harjoittavat.” 1 Jotta muutettaisiin valtiokapitalismi 
sosialismiksi, pitää, kuten Lenin opetti, poistaa kapitalistinen huippukerros. 
Tietyissä oloissa ja varsinkin kun on olemassa laaja ja voimakas kansanliike, 
jota työväenluokka johtaa ja joka suuntautuu monopolien kaikkivaltaa vas
taan, voidaan kansallistaminen jo ennen sosialistisen vallankumouksen voittoa 
kohdistaa monopolistista huippukerrosta vastaan. Siksi useiden kapitalististen 
maiden proletariaatti vaatii laajaa kansallistamista kansalle edullisimmilla 
ehdoilla. Mutta lopun kapitalistisesta riistosta voi tehdä vain sosialistinen 
vallankumous.

Nykykaudella, kun yhä suuremman vaikutuksen maailman
historiaan omaava sosialistinen maailmanjärjestelmä on kehitty
nyt ja lujittunut ja kun kapitalismi on huomattavasti heikennyt, 
„voi monien maiden työväenluokka jo ennen kapitalismin kukis
tamista pakottaa porvariston sellaisiin tavanomaisia reformeja 
pitemmälle meneviin toimenpiteisiin, joiden merkitys on elintär
keä niin työväenluokalle ja sen vallankumouksen voiton ja sosia
lismin puolesta käymän taistelun tulevalle kehitykselle kuin 
myös kansakunnan valtaosalle” 2. Niinpä esimerkiksi työväen
luokka voi, yhdistettyään ympärilleen kaikki demokraattiset ja 
rauhaarakastavat voimat, pakottaa hallitsevat piirit lopettamaan 
uuden maailmansodan valmistelun, luopumaan paikallisten 
sotien ja maailmansodan valloilleen päästämisestä sekä käyttä
mään talouselämää rauhanomaisiin tarkoituksiin. Se voi niin 
ikään yhdessä laajojen kansanjoukkojen kanssa torjua fasistisen 
taantumuksen hyökkäyksen, saada toteutetuksi rauhan, kansal
lisen riippumattomuuden ja demokraattisten oikeuksien kansalli
sen ohjelman. Tällaiset toimenpiteet saattavat jossakin määrin 
parantaa kansan elinoloja ja hillitä taantumusvoimia. Samalla

1 V. I. Lenin, Teokset, 25. osa, a. 447. 
4 Tie kommunismiin, ss. 492—493.

557



ne luovat suotuisammat ehdot vastaiselle eteenpäinmenolle ja 
auttavat työväenluokkaa tiivistämään ympärilleen koko työkan
san toimeenpanemaan sosialistisen vallankumouksen.

Sosialistisen vallankumouksen voiton jälkeen reformien ja 
vallankumouksen keskinäissuhteet muuttuvat olennaisesti, kuten 
Lenin osoitti. Voiton saavuttanut vallankumouksellinen luokka 
ei käytä edessään olevain tehtävien ratkaisemiseen ainoastaan 
vallankumouksellisia menetelmiä, vaan myös reformeja. Tilan
teen niin vaatiessa reformit auttavat sitä suorittamaan manöö- 
verin, viivyttelemään, voittamaan aikaa, saamaan hengähdys
tauon hyökkäyksen valmistelua silmälläpitäen ja hajottamaan 
vallankumouksen vastustajain leirin, vetämään omalle puolel
leen tai neutralisoimaan horjuvia.

Jos vallankumouksellinen luokka ratkaisee tehtävänsä ennen 
vallan valtaamista »alhaalta” suoritettavien toimenpiteiden 
avulla, järjestämällä taistelua vallassaolevaa luokkaa vastaan, 
niin vallankumouksen voiton jälkeen se suorittaa tehtävänsä 
myös »ylhäältä” suoritettavien toimenpiteiden avulla, käyttä
mällä tuohon tarkoitukseen uutta valtiovaltaa. Nuo toimenpiteet 
voivat olla luonteeltaan sekä erillisiä reformeja että syvällisiä 
vallankumouksellisia taloudellisen järjestelmän, sosiaalisten 
suhteiden muutoksia. Esimerkkinä sellaisista vallankumouksel
lisista muutoksista voivat olla Neuvostoliitossa ja  kansandemo
kratian maissa suoritetut maauudistukset, kulakiston likvidoimi
nen SNTL:ssä talonpoikaistalouksien kollektivisoinnin pohjalla.

Olemme selvittäneet syyt, jotka aiheuttavat yhteiskunnallisia vallanku
mouksia ja jotka muuttavat ne historialliseksi välttämättömyydeksi. Se suo 
mahdollisuuden vastata myös kysymykseen: tuleeko vallankumouksia aina ole
maan?

Yhteiskunnan kuten luonnonkin kehitys on dialektisen lain, määrällisten 
muutosten laadullisiksi muuttumisen, alainen, jonka mukaan tasainen kehitys, 
evoluutio, valmistelee vallankumousta, revoluutiota. Yhteiskunnallinen vallan
kumous on luokkayhteiskunnalle ominainen laadullisen harppauksen erikois
muoto. Yhteiskunnallisen vallankumouksen laki on samanlainen historian laki 
kuin luokkataistelunkin laki. Samoin kuin luokat, luokkataistelu ja valtiokaan 
eivät ole ikuisia, ei yhteiskunnankaan kehityksen aina tarvitse käydä lävitse 
yhteiskunnallisia vallankumouksia. Sosialismin oloissa eivät tuotantovoimien 
ja tuotantosuhteiden väliset ristiriidat saa väistämättä selkkauksen muotoa, 
koska yhteiskunnassa ei enää ole luokka-antagonismeja ja kaikki sosiaaliset 
ryhmät ovat kiinnostuneita sosialististen tuotantosuhteiden lujittamisesta ja 
kehittämisestä ja  poliittinen päällysrakenne taas ilmaisee ja suojaa niiden
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yhteisiä etuja. Siksi sosialistisessa yhteiskunnassa syntyvät ristiriidat voidaai* 
ratkaista ilman yhteiskunnallista vallankumousta. Se ei tietenkään poista laa ' 
dullisten harppausten, tieteessä ja  tekniikassa sekä yhteiskunnan tuotantovoi
mien kehityksessä tapahtuvien vallankumouksellisten mullistusten mahdolli
suutta; niitä tulee olemaan pakostakin, mutta ne eivät enää tule johtamaan 
yhteiskunnallisiin vallankumouksiin.

2. Sosialistisen vallankumouksen ero muista vallankumouksista* 
Sosialistinen vallankumous ja proletariaatin diktatuuri

Sosialistinen vallankumous eroaa perin juurin luonteeltaan 
kaikista sitä edeltäneistä vallankumouksista, jotka korvasivat 
vain toisen riiston muodon toisella. Sen tehtävänä ei ole riiston 
muodon muuttaminen, vaan ihmisen harjoittaman toisen ihmisen 
riiston täydellinen hävittäminen. Se panee alulle siirtymisen 
luokkayhteiskunnasta luokattomaan. Senpä vuoksi se onkin, 
ihmiskunnan historian syvällisin mullistus.

Sellaista varsin syvällistä mullistusta ei voi suorittaa vetä
mättä aktiiviseen historialliseen luomistyöhön mukaan mitä, 
laajimpia kansanjoukkoja. Sosialistinen vallankumous panee 
liikkeelle jättiläismäisempiä kansanjoukkoja kuin mikään men-. 
neisyyden vallankumous. Sosialistisen vallankumouksen liik-. 
keellepanevina voimina ovat proletariaatti, joka esiintyy vallan
kumouksen johtajana, sekä työtätekevien ja riistettyjen joukko-, 
jen lukuisat kerrokset.

Porvaristo, joka oli 17. ja 18. vuosisadalla feodalisminvas- 
taisten vallankumousten etunenässä, ei voinut yhdistää ympärik 
leen pitemmäksi ajaksi laajoja työkansan joukkoja, sillä sen 
edut joutuvat tietyssä vaiheessa sovittamattomaan ristiriitaan 
joukkojen etujen kanssa. Nykykaudella sekä vallankumouksen is-, 
demokraattisten että sosialististen uudistusten johdossa oleva 
proletariaatti aikaansaa sitä vastoin pysyvän liiton mitä laajim
pien kansanjoukkojen kanssa, erityisesti työtätekevän talonpoi-, 
kaiston kanssa niiden perusetujen yhteisyyden ansiosta.

Sosialistisen vallankumouksen tehtäviä ei voi ratkaista pys-, 
tyttämättä proletariaatin diktatuuria. Jokaisen vallankumouk-, 
sen on voitettava vallasta syöksemiensä taantumuksellisten, 
luokkien vastustus, minkä johdosta myös. menneisyyden vallan
kumouksissa uuden luokan oli pystytettävä diktatuurinsa.



ratkaistakseen vallankumouksen tehtävät. Niin oli esimerkiksi 
18. vuosisadan lopulla Ranskan porvarillisessa vallankumouk
sessa. Proletaarinen vallankumous kohtaa vanhan maailman 
kaikkien voimien ennen näkemättömän vastustuksen, sillä se 
hävittää kaiken riiston.

Proletariaatin diktatuurin välttämättömyyden, sen historial
lisen tarkoituksen määrää ennen kaikkea se, että sosialistisen 
vallankumouksen on voitettava maan kaikkien riistäjäluokkien 
vastarinta sekä suojauduttava riistovaltioiden vihamielisiltä 
toimenpiteiltä. Kansainvälinen imperialismi tukee vallanku
mouksen kaatamia riistäjäluokkia ja ryhtyy hyökkäystoimiin 
.sosialistisen vallankumouksen maita vastaan, yrittää palauttaa 
niihin kapitalistisen komennon.

Proletariaatin poliittinen valta on sen luokkataistelun aseena 
maan rajojen sisäpuolella olevia vallasta syöstyjä riistäjäluok- 
kia vastaan sekä ulkoa tulevia riistovaltioiden hyökkäyksiä vas
taan.

Se merkitsee, että proletaarisella valtiolla, kuten jokaisella 
muullakin, on väkivaltainen puolensa. Mutta toisin kuin kaikissa 
muissa valtioissa väkivaltainen puoli ei ole tärkeintä proleta
riaatin diktatuurin valtiossa eikä se ole suunnattu väestön 
■enemmistöä, vaan vähemmistöä (riistäjiä) vastaan.

Sen seurauksena muuttuvat perinpohjin myös suhteet valtion, 
sen asevoimien ja kansan välillä. Vuoden 1918 tammikuussa 
pidetyssä Neuvostojen III yleisvenäläisessä edustajakokouksessa 
V. I. Lenin esitti iäkkään kansannaisen sanat, jotka hän oli kuul
lut rautatievaunussa matkustaessaan Suomen rautatietä: „...Nyt 
ei enää tarvitse pelätä pyssymiestä. Kun olin metsässä, kohtasin 
siellä pyssymiehen, ja sen asemesta, että olisi ottanut minulta 
risut pois, hän vielä lisäsi minulle niitä.” Satoja ja tuhansia 
vuosia ovat työtätekevät nähneet asemiehessä vihollisensa. 
Muutoin ei asia voinut ollakaan, sillä valtion asevoimat palve
livat riistäjiä ja pitivät säälittä työkansan lannistettuna. Ja 
vasta neuvostovaltion synnyttyä ilmestyivät asevoimat, jotka 
palvelevat kansaa.

Periaatteellisesti uutta valtion tyyppiä vastaa myös uusi 
armeijan tyyppi. Se on historiassa ensimmäinen armeija, joka 
on aidosti kansan oma, palvelee kansaa; toiseksi, se on 
.armeija, jonka sisällä ei ole luokkariitaa, sillä sen komentajat
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ja rivimiehet värvätään työkansasta; kolmanneksi, armeija, 
jolle kaikki valloituspyrkimykset ovat vieraita ja joka palvelee 
kansojen välisen rauhan asiaa. Kuvaava on seuraava esimerkki. 
Niinä päivinä, jolloin nuoren neuvostotasavallan täytyi torjua 
valkokaartilaisten ja ulkomaisten maahanhyökkääjien rynnis
tyksiä, annettiin hallituksen käsiteltäväksi ehdotus valtion vaa
kunasta. Tämän vaakunan keskelle oli kuvattu miekka. „Miksi 
miekka?”, väitti V. I. Lenin vastaan. ..Valloituksia emme tar
vitse. Valloituspolitiikka on meille täysin vierasta; me emme 
hyökkää, vaan torjumme kimpustamme sisäisiä ja ulkoisia vihol
lisia; sotamme on puolustussotaa eikä miekka ole meidän 
tunnusmerkkimme.” Neuvostovaltion tunnusmerkeiksi tuli sirppi 
ja vasara — rauhanomaisen luovan työn tunnuskuvat. Sellaisen 
työn suojana onkin neuvostoarmeija.

Proletariaatin diktatuurin valtio ei ole tavallinen, vaan täy
sin uusi valtio. Se suojelee kansan etuja, ei palvele riistäjiä, 
vaan riistettyjä, ei omistavaa vähemmistöä, vaan työtätekevää 
enemmistöä. Sen tehtävänä ei ole lujittaa ihmisen harjoittamaa 
toisen ihmisen riistoa, vaan päinvastoin hävittää se ainiaaksi.

Marxilaisuuden viholliset väittävät, että proletariaatin dikta
tuurin tunnustaminen on muka ristiriidassa luokkien hävittämi
sen tehtävän kanssa. »Työväenluokka pyrkii kaikkien luokkien 
hävittämiseen eikä toisiin luokkiin kohdistuvaan herruuteen”, 
selittävät esimerkiksi Itävallan sosialistisen puolueen ohjelman 
laatijat. Sellainen vastakkainasettelu on pätemätön. Juuri siksi, 
että työväenluokka pyrkii yhteiskunnan kaikenlaisen luokkiin 
jakautumisen hävittämiseen, sen on pystytettävä riistäjäluokkiin 
kohdistuva poliittinen herruutensa. Yhden luokan — proletariaa
tin poliittinen herruus on välttämätön väliporras sosialismiin, 
jossa ei enää ole riistäjäluokkia, luokkien antagonismi on hävi
tetty ja valtiosta tulee koko yhteiskunnan tahdon ilmaisija.

Torjuessaan proletariaatin diktatuurin oikeistososialistit 
asettavat sen vastakohdaksi »puhtaan” demokratian. »Me tais
telemme demokratian puolesta, me esiinnymme kaikenlaista 
diktatuuria vastaan”, sanotaan Saksan sosialidemokraattisen 
puolueen ohjelmassa. Mutta millaisesta »demokratiasta” on 
puhe, näkyy siitä, että ohjelman laatijat julistavat tukevansa 
samaista Bonnin militaristis-klerikaalisen valtion perustus
lakia, joka hävittää ja vainoaa demokraattisia järjestöjä
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Länsi-Saksassa. Proletariaatin diktatuurin Saksan sosialidemo
kratian ohjelman laatijat ja muut oikeistososialistit katsovat 
demokratian kieltämiseksi. He peittelevät sitä tosiseikkaa,.että 
antagonistisiin luokkiin jakautuneessa yhteiskunnassa on jokai
nen valtio olemukseltaan jonkin luokan diktatuuri. Koko asia 
on siinä, ketä vastaan tai kenen alistamiseksi diktatuuria käyte
tään ja kuka, mitkä luokat nauttivat demokratiasta.

Päinvastoin kuin riistovaltiot, jotka ovat yhteiskunnan työtä
tekevään enemmistöön kohdistuvaa riistävän vähemmistön dik
tatuuria, proletariaatin diktatuuri on työväenluokan johtaman 
työtätekevän enemmistön valtio. Se on monimiljoonaisen luokan 
diktatuuria, luokan, joka nauttii koko työkansan luottamusta ja 
jonka tehtävänä on tulla valtaan aikansa loppuun eläneen porva
riston tilalle. Riistäjiin kohdistuvaa diktatuuria, demokratiaa 
työtätekeville — sitä on työväenluokan valta. Sen vuoksi prole
tariaatin diktatuurin pystyttäminen merkitsee demokratian val
taisaa laajentamista, rajoittuneen ja muodollisen porvarillisen 
demokratian korvaamista proletaarisella demokratialla, joka 
turvaa teossa mitä laajimmille joukoille poliittiset oikeudet ja 
reaalisen vallan. Se on työväenluokan johtamaa aitoa kansan
valtaa, joka luokka-antagonismien hävittämisen mukana kasvaa 
demokratiaksi kaikille.

Proletariaatin diktatuuri on välttämätön paitsi riistäjäluok- 
kien vastarinnan tukahduttamiseen, myös työväenluokan taholta 
tulevaa mitä laajimpien ei-proletaaristen työtätekevien joukko
jen valtiollista johtamista varten.

Voittanut proletariaatti käyttää poliittista valtaansa irrot
taakseen porvaristosta kaikki ei-proletaariset joukot (käsityöläi
set ja ammatinharjoittajat, työtätekevän talonpoikaisten jne.) ja 
temmatakseen ne puolelleen, jotta ne saataisiin vähitellen sosia
lismin rakennustyöhön, uudistaakseen ne sosialistisesti. Sitä 
tehtävää ei ratkaista väkivallan avulla, vaan vakuuttamalla, esi
merkin, järjestämisen ja taloudellisen avun keinoin. Siksipä 
väkivaltainen puoli ei ole ainoa, eikä edes pääasiallisin puoli 
proletariaatin diktatuuria.

Ollessaan työväenluokan valtaa proletariaatin diktatuuri on 
samalla proletariaatin, työkansan etujoukon, ja työkansan 
lukuisten ei-proletaaristen kerrosten välisen luokkaliittouturni- 
sen erikoismuoto. Se on, kuten Lenin asian ilmaisee, laadultaan
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erikoinen taloudellisesti, poliittisesti, sosiaalisesti ja henkisesti 
erilaisten luokkien liitto. Sellainen liitto on mahdollinen sen 
vuoksi, että taistelullaan kapitalismia vastaan proletariaatti 
ilmaisee kaikkien riistosta vapautumisesta kiinnostuneiden työ
tätekevien etuja.

Työtätekevät joukot voivat päästä eroon pääoman ikeestä ja 
kulkea sosialismiin vain proletariaatin johdolla, vain sillä 
ehdolla, että niitä valtiollisesti johtaa proletariaatti, ja proleta
riaatti taas voi pitää yllä valtaansa ja johdattaa kansan sosialis
miin vain ei-proletaaristen työtätekevien joukkojen tuella, lii
tossa noiden joukkojen kanssa. Siksipä proletariaatin diktatuu
rin korkeimpana periaatteena onkin työväenluokan ja talonpoi
kaisten välinen liitto, jossa työväenluokka on johtajana.

Työväenluokan diktatuuri on välttämätön myös siksi, että 
suoritettaisiin yhteiskunnan sosialistinen uudistaminen.

Päinvastoin kuin porvarilliset vallankumoukset, jotka alkoi
vat feodaalisessa yhteiskunnassa, kun sen uumenissa jo oli vais
tonvaraisesti syntynyt kapitalistinen talousmuoto, sosialistinen 
vallankumous ei saa valmiina sosialistista talousmuotoa. Vaikka 
kapitalistisen yhteiskunnan tuotantovoimien kehitys valmistelee 
kaikinpuolisesti ja on jo valmistanutkin maailman mitassa 
aineelliset edellytykset vallankumoukselliselle siirtymiselle sosia
listisiin tuotantosuhteisiin, ei sosialistinen talouselämä voi 
syntyä kapitalistisen yhteiskunnan uumenissa.

Saavutettuaan poliittisen vallan työväenluokka käyttää sitä 
taloudellisen uudistuksen toteuttamiseen, muuttaakseen kapita
listisen talouden sosialistiseksi. Senpä vuoksi sosialistinen val
lankumous ei pääty poliittisen vallan saamiseen, vaan alkaa 
siitä. Sosialistinen talous ei voi syntyä ja kehittyä omaehtoisesti. 
Siksi työväenluokan valtio esiintyy sosialistisen taloudenpidon 
järjestäjänä.

Sosialistinen vallankumous muovaa uudelleen perin pohjin ei 
ainoastaan yhteiskunnan poliittisen ja taloudellisen elämän, 
vaan myös sen kulttuurin, ideologian. Koko yhteiskunnan henki
sessä kulttuurissa tapahtuva mullistus on pitkällisempi. Se tulee 
loppuunsuoritetuksi poliittisen ja taloudellisen mullistuksen 
jälkeen.

Toisin kuin porvaristo, jolla omistavana, rikkaana luokkana 
oli mahdollisuus luoda jo ennen poliittisen vallan valtaamista
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oma kulttuurinsa ja runsaslukuinen sivistyneistönsä, proleta
riaatti on riistettynä luokkana kapitalismin vallitessa vailla sel
laista mahdollisuutta. Totta kyllä, se luo kapitalismin vallitessa 
sosialistisen kulttuurin alkeita ja nostaa joukostaan esiin prole
taarisen sivistyneistön vähälukuisen kerroksen.1 Mutta sosialis
tisen kulttuurin ja sosialistisen sivistyneistön luomisen tehtä
vän se voi ratkaista lopullisesti vasta vallan valtaamisen jäl
keen. Sen johdosta on proletariaatin diktatuurilla edessään 
jättiläismäisiä tehtäviä uuden kulttuurin luomisen, sivistyneis
tön valmennuksen ja mitä laajimpien joukkojen sosialistisen 
kasvatuksen alalla.

Jokainen yhteiskuntajärjestelmä luo erityisen, sille ominai
sen sosiaalisen kurin, työkurin. Kuten Lenin huomautti, feoda
lismin vallitessa on työkuri keppikuria, kapitalismin vallitessa 
työn järjestely perustuu nälkäkuriin, sosialismi taas vaatii työn
tekijöiltä, jotka ovat tuotannon isäntiä, tietoista toverikuria. 
Sosialistisen kurin, työ-, yhteiskunta- ja valtiollisen kurin, kas
vattamisessa näyttelee pääosaa aatteellinen vaikuttaminen. 
Mutta johtaessaan valtiota ja yhteiskuntaa työväenluokka 
soveltaa myös pakotusta, jota se käyttää lorvailijoita, tyhjän
toimittajia, varkaita, huijareita ja muita kapitalismin kelvotto
man perinteen jatkajia vastaan. Tätä pakotusta sovelletaan koko 
kansan eduksi valtiovallan ja sen säätämien lakien sekä oikeus
säännösten avulla, joiden pohjana ovat työn ja säännön „ken 
ei työtä tee, hänen ei syömänkään pidä” mukaan tapahtuvan 
jaon sosialistiset periaatteet. Niin muodoin tulee proletariaatin 
valtiovallasta väline sen taistelussa kapitalismin voimia ja 
perinteitä vastaan sekä politiikan ja talouden että myös aatteel
lisen kasvatuksen alalla.

Kuten sanotusta ilmenee, proletariaatin diktatuuri on sosia
listisen vallankumouksen perustehtävien ratkaisun väline. Prole
tariaatin diktatuuri on perimmältään kolmitahoinen: 1) maan 
omien riistäjäluokkien suhteen se esiintyy niiden vastarinnan

1 Kapitalismin, mätäneminen ja kriisi sekä kansoja ja ihmisyyttä vastaan 
imperialismin suorittamat hirvittävät ilkityöt johdattavat kiertämättä kapitalis
tisten maiden rehellisimmät, rohkeimmat ja harkitsevimmat sivistyneistön 
edustajat työväenluokan puolelle, kommunismin puolelle. Sellaisia ovat 
USAissa Theodore Dreiser, Ranskassa Romain Rolland, Anatole France, Paul 
Langevin ja Joliot-Curie, Englannissa John Bemal, Tanskassa Martin 
Andersen-Nexö ym.

564



tukahduttamisen välineenä ja maan rajojen ulkopuolella olevien 
riistovaltioiden suhteen taas vallankumouksen saavutuksia 
ulkoiselta hyökkäykseltä suojelevana välineenä; 2) talonpoikais
ten, käsityöläisten, kansanläheisen sivistyneistön ja työtäteke
vien muiden ei-proletaaristen kerrosten suhteen se on työväen
luokan toteuttaman valtiollisen johtamisen väline; 3) koko 
yhteiskunnan suhteen se toimii sen talouselämän ja kulttuurin 
sosialistisen uudistamisen välineenä.

Kaikki nuo proletariaatin diktatuurin puolet kytkeytyvät erot
tamattomasti toisiinsa, mutta sen eri kehitysvaiheissa saattaa 
työntyä ensi sijalle milloin yksi milloin toinen noista puolista. 
Sitä mukaa kuin uusi yhteiskuntajärjestelmä lujittuu, saa sosia
listisen valtion maan sisäisessä toiminnassa yhä suuremman 
ominaispainon talouden ja kulttuurin järjestämisen alalla suori
tettava työ, sen kasvattava puoli, kun taas väkivaltainen puoli 
jää yhä enemmän taka-alalle.

Proletariaatin diktatuuri on kapitalismista sosialismiin siir
tymisen kauden valtio. Kun tuo kausi on päättynyt, kun riistäjä- 
luokat on hävitetty sekä talonpojat ja käsityöläiset ovat siirty
neet sosialismin tielle, sosialismin täydellisen ja lopullisen voi
ton oloissa on proletariaatin diktatuurin tehtävä maan rajojen 
sisäpuolella suoritettu. Proletariaatin diktatuurin valtio kasvaa 
sosialistiseksi koko kansan valtioksi (ks. tämän luvun 8. §). Tuo 
prosessi, joka on jo päättynyt SNTL:ssä, vahvistaa käytännössä 
todeksi, että »työväenluokka on historian ainoa luokka, joka ei 
aseta tavoitteekseen valtansa ikuistamista" '.

3. Sosialistisen vallankumouksen ehdot nykykaudella

Marx ja Engels perustelivat ja todistivat kaikin puolin sosia
listisen vallankumouksen välttämättömyyden, ja sen on vahvis
tanut koko sitä seurannut historian kehitys. Nykyään on jo huo
mattava osa ihmiskuntaa vapautunut kapitalistisesta ikeestä ja 
lähtenyt sosialismin tielle. Maailmanhistorian mitä suurin mur
ros oli Lokakuun sosialistinen vallankumous Venäjällä, se aloitti 
uuden historian kauden — kapitalismista sosialismiin siirtymisen 1

1 Tie kommunismiin, s. 560.
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kauden. Tuo vallankumous antoi vairsin voimakkaan iskun 
maailmankapitalismille, joka joutui syvän yleisen kriisin tilaan. 
Tuon kriisin vastaisen syvenemisen seurauksena imperialismin 
järjestelmästä on lohjennut joukko Euroopan ja Aasian maita, 
joihin on pystytetty kansandemokraattinen järjestelmä ja joissa 
rakennetaan sosialismia.

Marxilaisuuden vastustajat, pyrkiessään väheksymään noiden 
suurten historiallisten muutosten merkitystä ja heikentämään 
marxilaisuuden aatteellista vaikutusta, inttävät; että vallanku
moukset eivät tapahtuneet siellä, missä niiden oletettiin 
Marxin mukaan tapahtuvan.

Ranskalainen sosiologi Jean Marchal kirjassaan ..Kaksi marxilaisuutta 
koskevaa tutkielmaa” (1955), kanadalainen professori H. Mayo kirjassaan 
..Demokratia ja marxilaisuus” (1955), Oxfordin yliopiston lehtori John Pla- 
menatz kirjassaan ..Saksalainen marxilaisuus ja venäläinen kommunismi" 
(1954) ja monet muut porvarilliset sosiologit selittävät, että Marx odotti sosia
listisen vallankumouksen tapahtuvan teollisuusmaissa, mutta vallankumoukset 
tapahtuivat ..vastoin Marxia” talonpoikaismaissa — Venäjällä ja Kiinassa. 
Kaikki nuo herrat ensin väittävät marxilaisuuteen kuuluvaksi dogmaattisen 
toteamuksen, että vallankumousten on tapahduttava kerta kaikkiaan sääde
tyssä järjestyksessä, ja sitten he kiistävät helposti tuon keksimänsä totea
muksen.

Marx tosiaankin oletti, että sosialistisen vallankumouksen 
aineelliset edellytykset* sosialismiin siirtymisen edellytykset 
kypsyvät kaikkein aikaisimmin kehittyneimmissä kapitalisti
sissa maissa. Mutta ei Marx eivätkä hänen oppilaansa milloin
kaan ole olleet sitä mieltä, että voisi ennalta määrätä kaikiksi 
ajoiksi, missä vuorojärjestyksessä sosialististen kumousten on 
toteuduttava eri maissa. Se riippuu kokonaan historiallisesti 
konkreettisista oloista.1

Kapitalismin esimonöpolistisella kaudella Marx ja Engels 
esittivät väittämän, että sosialistinen vallankumous voi tapahtua 
samanaikaisesti kaikissa kapitalistisissa maissa tai ainakin 
Englannissa, USA:ssa, Ranskassa ja Saksassa. Tuohon Engelsin 
teoksessa »Kommunismin periaatteet” vuonna 1847 esittämään 
väittämään Marx ja Engels lisäsivät sittemmin viittauksen sii- 1

1 Tehtäköön herrojen leninismin arvostelijoiden tiettäväksi, että Marx 
myönsi 19. vuosisadan puolivälissä verraten takapajuisessa Saksassa tapah
tuvan sosialistisen vallankumouksen mahdollisuuden, jos proletariaatin vallan
kumoukselle antaisi siellä tukea ..talonpoikaissodan toinen painos”.
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hen, että vallankumous saattaa alkaa erillisissä maissa. Mutta 
koska kapitalismi kehittyi tuohon aikaan nousevaa linjaa, Marx 
ja Engels pitivät mahdottomana sosialistisen vallankumouksen 
voittoa yhdessä, erillisessä maassa, sillä vallankumous joutuisi 
kapitalististen maiden yhteisten iskujen tukahduttamaksi.

Kapitalismin laskusuunnan aikakaudella tilanne muuttui. 
Marxilaisuuden perusasettamuksiin nojaten ja uuden historialli
sen kokemuksen yleistäen Lenin loi uuden sosialistisen vallan
kumouksen teorian, joka merkitsee marxilaisuuden luovaa edel
leen kehittämistä imperialismin aikakauden oloihin sovellettuna. 
Kuten Lenin osoitti, imperialismin järjestelmä on kokonaisuu
dessaan kypsynyt sosialistiseen vallankumoukseen. Imperialis
min kaudella erilliset maat ovat imperialistisen maailmanjär
jestelmän renkaita ja niiden sisäiset ristiriidat taas ovat osa 
imperialismin yhteisiä ristiriitoja. Siksi jonkin maan sosialisti
sen vallankumouksen ehtojen ja edellytysten kypsyneisyyttä ei 
ole tarkasteltava pelkästään maan sisäisen kehityksen näkökul
masta, vaan myös siitä näkökulmasta, minkälainen paikka sillä 
on imperialismin yhteisessä järjestelmässä. Sosialistinen val
lankumous tapahtuu ennen kaikkea niissä maissa, joissa sisäiset 
ristiriidat ovat kärkevimmät; sen vuoksi ne osoittautuvat hei- 
koimmiksi renkaiksi imperialismin yhteisessä ketjussa. Voi
daanko sanoa, että heikkoja renkaita täytyy olla ennen kaikkea 
kapitalismin korkeimmalla tai päinvastoin alhaisimmalla kehi
tystasolla olevien maiden? Tietenkin on kapitalististen suhteiden 
tietynlainen kehittyneisyys ja työväenluokan olemassaolo sosia
listisen vallankumouksen välttämättömiä ennakkoehtoja. Mutta 
ei saa pitää eri maiden vallankumousten vuorojärjestystä riippu
vaisena niiden taloudellisesta kehitystasosta. Mikä maa saattaa 
osoittautua kaikkein heikoimmaksi renkaaksi imperialismin 
ketjussa historian kullakin kaudella, se riippuu sisäisten ja 
ulkoisten kehitysehtojen kokonaisuudesta, sosiaalisten ristiriito
jen kärkevyydestä ja luokkavoimien keskinäissuhteista.

Kuten Lenin osoitti, kapitalististen maiden taloudellisen ja 
poliittisen kehitysvauhdin epätasaisuus kärjistyy äärimmilleen 
imperialismin vallitessa. Taloudellisella alalla epätasaisuus 
ilmenee siinä, että toiset maat ohittavat toisia, eikä se tapahdu 
suinkaan evoluution, tasaisen kehityksen puitteissa, vaan 
härppauksenomaisesti. Poliittisella alalla epätasaisuus johtaa
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siihen, että sosialistisen vallankumouksen poliittiset edellytyk
set eivät kypsy yhdenaikaisesti kaikissa kapitalistisissa maissa. 
Kuten jo XIV luvussa sanottiin, joissakin kapitalismin kehitty
neimmissä maissa sosialistisen vallankumouksen voimien 
kypsyminen hidastuu, koska porvariston onnistuu pirstoa työ
väenliike muodostamalla „työläisaristokratian" kerros. Monissa 
vähemmän kehittyneissä kapitalistisissa maissa taas, joissa 
työväenluokka ja muut työtätekevät saavat kokea kaksinkertai
sen ja kolminkertaisen sorron, saavat luokkaristiriidat ja 
luokkataistelu kärkevämpiä muotoja, minkä seurauksena nuo 
maat kypsyvät nopeammin poliittisesti vallankumoukseen.

Kapitalismin kehityksen epätasaisuus johtaa imperialististen 
maiden välisten ristiriitojen kärjistymiseen, taisteluun maail
man uudelleen jakamisesta ja imperialistisiin sotiin. Ottaen 
huomioon muuttuneen historiallisen tilanteen, imperialististen 
maiden välisten sekä myös emämaiden ja siirtomaiden välisten 
ja työn ja pääoman välisten ristiriitojen kärjistymisen Lenin 
teki v. 1915 johtopäätöksen, että imperialismin kaudella on käy
nyt mahdolliseksi sosialistisen vallankumouksen voitto aluksi 
joissakin taikka yhdessäkin erillisessä maassa ja että sosialisti
sen vallankumouksen voitto samanaikaisesti kaikissa kapitalis
tisissa maissa on mahdoton. Tämä nerokas ennakkonäkemys on 
saanut vahvistuksen. Maailmankapitalismin perustusten heiken
tyminen soi vallankumouksen voimille mahdollisuuden murtaa 
imperialismin rintaman aluksi Venäjällä ja sittemmin useissa 
muissa Euroopan ja Aasian maissa.

Niin muodoin kapitalismista sosialismiin siirtymistä ei suo
riteta murskaamalla kapitalistinen järjestelmä yhtä aikaa 
kaikissa maissa, vaan siten, että yksityisiä maita lohkeaa pois 
tuosta järjestelmästä.

Tästä johtuu kapitalismista sosialismiin siirtymisen koko
naisen historiallisen aikakauden väistämättömyys maailman 
mittakaavassa. Uudet ja taas uudet maat tulevat astumaan tuon 
aikakauden kestäessä sosialismin tielle, kaventaen siten kapita
listisen maailman herruuden piiriä ja likentäen sen loppua.

Imperialismin luhistumisprosessi kiihtyy sen jälkeen, kun 
sosialistinen vallankumous on voittanut yhdessä maassa, ja vie
läkin enemmän sitten, kun se on tapahtunut useammassa 
maassa. Sosialistisen maan (ja sitäkin enemmän sosialististen
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maiden maailmanjärjestelmän) olemassaolo merkitsee kapita
listisen järjestelmän heikentymistä ja on tukena vapausliikkeen 
kehkeytymiselle muissa maissa. Uusien sosialismin tielle lähte
vien maiden vallankumouksellisten voimien on helpompi kestää 
taantumuksenvastaisessa taistelussa siksi, että imperialistinen 
järjestelmä on tullut heikommaksi ja myös siksi, että ne voivat 
nojata sosialististen maiden tukeen. Uusien maiden ei enää ta r
vitse kulkea kohti sosialismia tutkimattomia teitä, niillä on 
mahdollisuus käyttää hyväkseen sosialismin maiden kokemusta.

Sosialistisen leirin olemassaolo on avannut sosialististen 
uudistusten mahdollisuuden sellaisille pienillekin maille, joilla 
ei yksinään ollen olisi siihen riittävästi voimaa. Sosialistisen 
vallankumouksen voitettua Venäjällä ja sittemmin useissa 
muissa maissa kävi sen tukemana mahdolliseksi jäljellejäänei
den maiden ja kansojen siirtyminen välittömästi feodaalisista ja 
puolifeodaalisista suhteista sosialismiin, kapitalismin vaiheen 
sivuuttaminen. Siten voi nykykaudella käytännöllisesti katsoen 
mikä maa tahansa, riippumatta taloudellisesta kehitystasostaan, 
lähteä sosialismiin johtavalle tielle.

Kapitalismin luhistumisen ja sosialismin voiton aikakausi 
ei ole yksinomaan sosialististen vallankumousten aikakausi. 
Sosialistista vallankumousta koskeva Leninin teoria opettaa, 
että imperialismin maailmanjärjestelmän luhistuminen tulee 
olemaan tulos erilaatuisten vallankumoustapahtumien, sosialis
tisten vallankumousten, sosialistiseksi kasvavien demokraattis: 
ten vallankumousten, kansalliseen vapautukseen tähtäävien 
vallankumousten jne. yhteenpunoutumisesta. Vallankumous- 
tapahtumien erilaatuisuus on itse imperialismin maailmanjär
jestelmän erilaatuisuuden väistämätön seuraus, sillä se sulkee 
sisäänsä sekä korkealle kehittyneen kapitalismin maita että 
myös kapitalistisessa suhteessa vähemmän kehittyneitä ja 
samoin siirtomaita ja riippuvaisia maita, joissa esikapitalistiset 
suhteet esiintyvät huomattavina jäännöksinä tai jopa peräti 
vallitsevina. Kuitenkaan ei imperialismin maailmanjärjestelmän, 
eri renkaissa kehittyvien vallankumoustapahtumien erilaatui
suus ole esteenä niiden yhdistymiselle. Päinvastoin yhteisen 
vihollisen, imperialismin, olemassaolo, jolle ne antavat iskuja 
sekä rintamalta että selustasta, johtaa objektiivisesti niiden voi
mien yhdistämiseen. Proletariaatin tehtävänä on suunnata



“kaikki nämä erilaiset vallankumousliikkeet yhteen päämäärään, 
imperialismin kukistamiseen. Juuri siksi V. I. Lenin. esiintyi 
lahkolaista asioihinsuhtautumista vastaan, joka eristää kommu
nistit laajoista väestöjoukoista. „Se, joka odottaa 'puhdasta’ 
yhteiskunnallista vallankumousta, ei tule sitä milloinkaan näke
mään. Hän on vain sanoissaan vallankumousmies, mutta ei 
ymmärrä todellista vallankumousta.” 1

Maailman vapausliike, joka on suunnattu imperialismia 
vastaan, koostuu siten, että sosialistiset vallankumoukset, kan
salliseen vapautukseen tähtäävät imperialisminvastaiset vallan
kumoukset, demokraattiset kansanvallankumoukset, laajat talon
poikaisliikkeet, kansanjoukkojen taistelut fasististen ja muiden 
tyrannikomentojen kukistamiseksi ja kansallista sortoa vastaan 
suunnatut yleisdemokraattiset liikkeet sulautuvat yhdeksi vir
raksi.

Aikakautemme yleiselle historian kehityssuunnalle on luon
teenomaista, että se johtaa imperialismin järjestelmän luhistu
miseen ja sosialismin voittoon kaikissa maissa. Mutta kansojen 
vapautuminen imperialismin ikeestä toteutuu, kuten Lenin 
.ennusti, historiallisesti eri aikoina ja moninaisissa muodoissa.

»Kaikki kansakunnat tulevat sosialismiin, se on väistämä
töntä”, tähdensi Lenin, »mutta kaikki eivät tule aivan samalla 
tavalla, kukin tuo omalaatuisuutta demokratian tiettyyn muo
toon, proletariaatin diktatuurin tiettyyn muunnokseen, yhteis
kunnallisen elämän eri puolien sosialististen uudistusten tiet
tyyn vauhtiin. Ei ole mitään sen rujompaa teoriassa ja sen 
naurettavampaa käytännössä kuin kuvailla 'historiallisen mate
rialismin nimessä’ tulevaisuutta tässä suhteessa kauttaaltaan 
harmaan väriseksi...” 1 2

.4. Kansallisen vapautuksen nimessä tapahtuvat vallankumoukset 
ja imperialismin luhistuminen

Imperialismia vastaan käydyssä yhteisessä taistelussa, joka 
koostuu luonteeltaan erilaisista vallankumouksellisista liik
keistä, on nykykaudella valtava merkitys sorrettujen kansojen 
kolonialisminvastaisilla, kansallisilla vapautusliikkeillä.

1 V. I. Lenin, Teokset, 22. osa, s. 347.
2 V. I. Lenin, Teokset, 23. osa, s. 62.
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Noiden kansojen herääminen kytkeytyy irrottamattomasti 
siihen historian uuteen aikakauteen, jonka pani alulle Lokakuun 
Suuren sosialistisen vallankumouksen voitto. Tuo vallankumous 
antoi mahtavan sysäyksen kansallisen vapautusliikkeen kehitty
miselle. Jo Lokakuun vallankumouksen ensi vuosina ennusti 
Lenin tarkkanäköisesti, että maailman vallankumousliikkeen 
yhteistaseessa kansallisten vapautusliikkeiden ominaispaino 
tulee kasvamaan. Kominternin III kongressissa hän sanoi: 
»...maailmanvallankumouksen tulevissa ratkaisevissa taiste
luissa maapallon väestön enemmistön liike, joka alussa tähtää 
kansalliseen vapautukseen, kääntyy kapitalismia ja imperialis
mia vastaan ja esittää ehkä paljon suurempaa vallankumouksel
lista osaa kuin mitä me odotamme.” 1 Tuohon aikaan ihmiskun
nan enemmistön muodostaneiden siirtomaakansojen heräämistä 
Lenin piti maailmanhistorian uutena mahtavana tekijänä, joka 
jouduttaa sen kehitystä. Siirto- ja puolisiirtomaiden kansoja 
pidettiin aikaisemmin, kuten Lenin sanoi, »historiassa vain 
objekteina eikä subjekteina”, kun taas. nyt ne suoristavat sel
känsä ja nousevat taisteluun oikeudesta järjestää itse elämänsä. 
Nimenomaan siihen Lenin liitti historian kehityksen tahdin 
kiihtymisen, maailmankapitalismin kriisin syvenemisen ja vih
doin sosialismin kapitalismista maailman mittakaavassa saa
man lopullisen voiton näköalat. »Taistelun tulos riippuu viime 
kädessä siitä, että Venäjä, Intia, Kiina jne. muodostavat väes
tön valtaenemmistön. Ja juuri tämä väestöenemmistö onkin 
viime vuosina tullut’ tavattoman nopeasti mukaan taisteluun 
vapautumisensa puolesta, joten tältä kannalta ei voida olla het
keäkään kahden vaiheilla siitä, minkälainen on oleva yleismaail
mallisen taistelun lopullinen ratkaisu. Tältä kannalta sosialis
min lopullinen voitto on varmasti ja ehdottomasti taattu.” 2 

Imperialismin luhistumista Lenin piti ennen kaikkea sosia
lististen vallankumousten ja kansalliseen vapautukseen tähtää
vien vallankumousten yhdistymisen tuloksena. Kun kapitalismin 
maissa tapahtuvat sosialistiset vallankumoukset antavat impe
rialismille rintamaiskun, niin riippuvaisissa ja siirtomaissa 
käynnissä olevat kansalliseen vapautukseen tähtäävät ja * *

1 V. /. Lenin, Teokset, 32. osa, s. 481.
* V. 1. Lenin, Teokset, 33. osa, s. 491.
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imperialisminvastaiset liikkeet jä vaiiankiimoukset antavat sille 
selustaiskun, horjuttavat ja murtavat imperialismin siirtomaa
järjestelmän perustuksia.

Nuo kaksi nykykauden vallankumouksen tyyppiä ovat keski
näisessä yhteydessä ja riippuvaisuussuhteessa toisiinsa. Toi
saalta vaikuttaa sosialististen vallankumousten menestys ratkai
sevasti kansallisten vapautusliikkeiden kehittymiseen ja voi
mistumiseen, luo suotuisat ehdot kansalliseen vapautukseen 
tähtäävien vallankumousten menestymiselle. Epäilemättä on 
kansallisen vapautusliikkeen nykyisen voimakkaan nousun ja 
siirtomaajärjestelmän luhistumisen tärkeimpänä ehtona ollut 
Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen voiton ja sosia
lismin maailmanjärjestelmän muodostumisen tuloksena tapah
tunut imperialismin heikkeneminen.

Kapitalismin synty ja kehitys johti siirtomaajärjestelmän 
muodostumiseen. Sosialismin syntyminen ja kehittyminen mer
kitsi sorrettujen kansojen vapautumisen ja siirtomaajärjestel
män hävittämisen aikakauden alkamista. Kun vuonna 1919 
siirtomaiden, puolisiirtomaiden ja dominioiden asujaimisto oli 
1.230 miljoonaa henkeä, noin 70% maapallon väestöstä, niin 
vuoteen 1961 mennessä se supistui 85,4 miljoonaksi hengeksi, 
2,8% maapallon väestöstä. Siirtomaavaltakuntien raunioille on 
ilmestynyt 42 itsenäistä valtiota. Tietenkään ei saa unohtaa, että 
monilla mailla, jotka ovat saavuttaneet poliittisen riippumatto
muuden, on vielä edessään sitkeä taistelu, jotta ne vapautuisivat 
kehittyneempien kapitalististen valtioiden harjoittamasta talou
dellisesta orjuutuksesta. Mutta myös. sitä taistelua helpottaa ja 
monessa suhteessa sen menestyksen määrää sosialismin voi
mien olemassaolo ja kasvu.

Toisaalta kansallisen vapautusliikkeen kehitys ja imperia
lismin siirtomaajärjestelmän hajoaminen muodostuvat vuoros
taan mahtavaksi jouduttavaksi tekijäksi ihmiskunnan liikkeessä 
kohti sosialismia. Siihen kiinnitti huomiota jo Lenin korostaes
saan sitä merkitystä, mikä on s illä ....kun Idässä (Japani, Intia,
Kiina) heräävät elämään ja taisteluun uudet luokat — ts. ne 
sadat miljoonat ihmiset, jotka muodostavat maapallon väestön 
enemmistön ja jotka historiallisella toimettomuudellaan ja his
toriallisella unellaan ovat tehneet mahdolliseksi tähänastisen
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lamaannuksen ja mätänemisen useissa kehittyneissä Euroopan 
valtioissa...” 1

Kun aikanaan noiden kansojen historiallinen masennustila, 
joiden oli pakko sietää siirtomaasortoa, auttoi kehittyneiden 
kapitalististen maiden porvaristoa vaimentamaan omien mait- 
tensa sisäisiä luokkaristiriitoja ja ostamaan puolelleen siirto
maista saamillaan ylivoitoilla työväenluokkansa huippukerrok- 
sen, niin sorrettujen kansojen herääminen ja niiden vapautumi
nen siirtomaasorrosta myötävaikuttavat luokkaristiriitojen 
kärjistymiseen ja jouduttavat sosialististen vallankumousten 
kypsymistä kapitalismin maissa. Vaikka se, että monet siirto- 
maakansat ovat saavuttaneet poliittisen riippumattomuuden, ei 
ole vielä tällä hetkellä ilmennytkään imperialismin taloudessa 
täydellisesti, on se jo johtamassa maailmantalouden kapitalisti
sen järjestelmän epävakaisuuden lisääntymiseen sekä kapitalis
tisten maiden sisällä olevien yhteiskunnallisten ristiriitojen kär
jistymiseen. Oireellisia olivat tässä suhteessa Belgiassa vuoden 
1960 lopulla ja 1961 alussa olleet suurisuuntaiset lakot, joihin 
liittyi katutaisteluja. Belgian tapahtumia koskeva tunnetun rans
kalaisen lehtimiehen Michel Bosquefn lähettämä selostus alkoi 
seuraavin sanoin: „Se on siis mahdollista. Länsi-Euroopan työ
väenluokka, jonka joidenkin mielestä televisio, pesukoneet, 
sosiaaliset saavutukset ja uuskapitalismi ovat tuudittaneet 
uneen, osoitti yhtäkkiä, että se kykenee purkauksiin, joilla on 
vallankumouksellinen luonne.”

Sosialistiset vallankumoukset ja kansalliset vapautusvallan- 
kumoukset eivät ole ainoastaan riippuvaisuussuhteessa. Tie
tyissä oloissa käy mahdolliseksi toisen tyypin vallankumouksen 
kasvaminen toisen tyypin vallankumoukseksi, ts. kansalliseen 
vapautukseen tähtäävän vallankumouksen kasvaminen sosialis
tiseksi vallankumoukseksi.

Sellainen kehitys on tapahtunut useassa Aasian maassa 
(Kiina, Pohjois-Korea, Pohjois-Vietnam). Laajojen kansanjouk
kojen imperialisminvastaisen, feodalisminvastaisen vallanku
mouksen kasvaminen sosialistiseksi vallankumoukseksi käy 
mahdolliseksi siellä, missä johtava osa kuuluu tai siirtyy prole
tariaatille, johdonmukaisesti vallankumoukselliselle luokalle,

1 V. /. Lenin, Teokset, 33. osa, s. 218.
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joka kykenee liitossa laajojen kansanjoukkojen kanssa viemään 
loppuun asti taistelun imperialismia vastaan, ratkaisemaan 
menestyksellä työkansan kansallisen vapauttamisen tehtävän 
lisäksi sosiaalisenkin vapauttamisen tehtävän.

Imperialismia vastaan käytävässä kansallisessa vapaustais
telussa, joka sisällöltään on demokraattista, eri luokat voivat 
esiintyä yhteisrintamana. Yhtenäisen kansallis-demokraattisen 
rintaman tehtävänä on yhdistää kaikki kansakunnan isänmaal
liset voimat, jotka kykenevät käymään taistelua imperialismia ja 
feodalismin jätteitä vastaan. Kuitenkaan ei tuohon taisteluun 
osallistuvien eri luokkien asenne ole yhtäläinen. Johdonmukai
sin taistelija, joka on valmis viemään loppuun asti kansallisen, 
imperialisminvastaisen ja demokraattisen vallankumouksen, on 
työväenluokka. Sen liittolaisena on talonpoikaisto, joka on 
läheisesti kiinnostunut maauudistusten toteuttamisesta ja feoda
lismin jätteiden hävittämisestä, sekä muita demokraattisia voi
mia. Riippuvaisten ja siirtomaiden kansallinen porvaristo saat
taa niin ikään osallistua kansallis-demokraattiseen rintamaan. 
Useassa maassa porvaristo on ollut kansallisen vapautusliikkeen 
johdossa ja tullut valtaan maan vapautuksen jälkeen.

Nykyoloissa siirtomaiden, entisten siirtomaiden ja riippu
vaisten maiden kansallinen porvaristo, joka ei ole kytkeytynyt 
imperialistisiin piireihin, on kiinnostunut imperialisminvastaisen 
ja feodalisminvastaisen vallankumouksen perustehtävien toteut
tamisesta ja siinä mielessä se näyttelee vielä edistyksellistä 
osaa. Mutta kansalliselle porvaristolle on ominaista kaksinai
suus ja se on taipuvainen sovitteluun imperialismin ja feodalis
min kanssa. Eri maissa vallitsevasta luokkien keskinäisestä 
voimasuhteesta ja konkreettisista historiallisista oloista riippuen 
nuo puolet kansallisen porvariston toiminnassa saavat eriastei
set ilmauksensa.

Kansallisen vapautusliikkeen kehittyminen riippuu ratkaise
vassa määrin siitä, mikä luokka sitä johtaa. Luokkataistelun 
yleisenä kehityssuuntana niissä maissa, jotka taistelevat kansal
lisesta riippumattomuudesta taikka ovat sen saavuttaneet, on, 
että kun yleiskansalliset tehtävät on perusosiltaan ratkaistu, 
nousevat erityisen kärkevinä esiin sosiaaliset tehtävät (välttä
mättömyys ratkaista maakysymys, feodaalisten taikka puolifeo
daalisten suhteiden poistaminen, työläisten työpäivän lyhentä-
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niinen, työpalkan korottaminen jne.). Vapautuneiden maiden orr 
niin ikään välttämätöntä lujittaa saavuttamaansa poliittista 
riippumattomuutta hävittämällä imperialistien herruuden ta lo u 
delliset tukipylväät. Suhtautumisessa kaikkiin noihin ongelmiin1 
erityisesti ilmenee kansallisen porvariston käyttäytymisen risti
riitaisuus; vallankumouksellisten joukkojen pelko ajaa sen 
useasti taisteluun kansallisen vapautusliikkeen päätukena olevia* 
työläisiä ja talonpoikia vastaan.

Sosiaalisten ristiriitojen kärjistyessä kansallisessa porvaris
tossa ilmenee yhä enemmän taipumusta sovitteluun imperialis
min ja sisäisen taantumuksen kanssa. Sitä vastoin kansanjou
kot, joiden on välttämätöntä ratkaista sosiaaliset perusongelmat, 
tulevat asteittain vakuuttuneeksi siitä, että paras keino hävittää 
maan vuosisatainen jälkeenjääneisyys ja parantaa elinoloja on' 
ei-kapitalistisen kehityksen tie.

Ihmiskunnan tulevaisuus riippuu suuresti siitä, mitä tiet» 
kulkee siirtomaariippuvaisuudesta vapautuneiden maiden kehi
tys. Vastoin porvariston ideologien laskelmia siirtomaasorrosta 
vapautuneet kansat tulevat yhä enenevässä määrin vakuuttu
maan siitä, että kapitalistinen kehitystie on kansan kärsimysten' 
tie. Itse elämä osoittaa niille ei-kapitalistisen tien etuisuudet. 
Mahdollisuudet kulkea sitä tietä ovat nykykaudella valtaisasta 
laajenneet. Ne kytkeytyvät sekä siirtomaasorrosta vapautunei
den maiden sisäisiin että ulkoisiin kehitysedellytyksiin. Suotui
sista sisäisistä edellytyksistä on suuri merkitys kansanjoukkojen 
heräämisellä, niiden pyrkimyksellä vapaaseen elämään, työväen
luokan kasvulla, uusien, marxismin-leninismin aatteita seuraa- 
vien poliittisten puolueiden ilmestymisellä noihin maihin.

Usean maan ei-kapitalistiselle tielle siirtymisen poliittisena 
muotona voi olla kansallisen demokratian valtio. Se on, kuten 
Kommunististen ja työväenpuolueiden edustajien neuvottelu
kokouksen (1960) julkilausumassa on sanottu, ensinnäkin valtio, 
joka pitää johdonmukaisesti kiinni poliittisesta ja taloudellisesta 
riippumattomuudestaan, taistelee imperialismia ja sen sotilaalli- 
siä liittoutumia vastaan sekä myös imperialistisen pääoman 
maahantunkeutumista vastaan; toiseksi valtio, joka torjuu dikta
toriset ja despoottiset hallintomenetelmät ja turvaa kansalle 
laajat demokraattiset oikeudet ja demokraattisten ja sosiaalisten 
uudistusten toimeenpanon mahdollisuudet. Sellaisen valtion
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muodostuminen ja lujittuminen tulee edistämään imperialisti
sesta sorrosta vapautuneiden maiden nopeata yhteiskunnallista 
eteenpäinmenoa.

Kansallisen demokratian valtio ei merkitse yhden luokan 
herruutta. Sen poliittisena perustana on kaikkien niiden edistyk
sellisten, isänmaallisten voimien liitto, jotka taistelevat imperia
lismin- ja feodalisminvastaisen, demokraattisen vallankumouk
sen loppuunviemisen puolesta. Kuten jokainen valtio, jossa 
punoutuu yhteen eri luokkien valta, se on luonteeltaan siirtymä
kauden valtio. Sillä ehdolla, että työväenluokalla on johtava osa, 
se on ei-kapitalistiseen kehitykseen siirtymisen muoto. „Ei-kapi- 
talistisen kehitystien takeena on työväenluokan, kansanjoukko
jen ja yleisdemokraattisen liikkeen taistelu, ja se vastaa kansa
kunnan ehdottoman enemmistön etuja.” 1

Ratkaiseva edellytys, joka nykykaudella luo siirtomaariippu- 
vaisuudesta vapautuneille kansoille mahdollisuuden päästä ei- 
kapitalistiselle kehitystielle, on kansainvälisellä näyttämöllä 
tapahtunut luokkavoimien keskinäissuhteiden perinpohjainen 
muuttuminen. Sosialismin maailmanjärjestelmän lujittuminen 
ja kehittyminen turvaa niille mahtavan tuen sekä niiden taistel
lessa poliittisen riippumattomuuden lujittamisen puolesta että 
kehittäessä kansallista talouselämäänsä.

Sosialististen valtioiden kehitysmaille antama poliittinen ja 
taloudellinen tuki on vastavaikutuksena imperialistien hank
keille, jotka tähtäävät kolonialismin uusien muotojen vahvista
miseen. Tietoisuus tuon avun merkityksestä tunkeutuu yhä 
syvemmälle vapaudestaan taistelevien kansojen mieleen. Ei 
Kamerunin ulkoasiainministeri Charles Okala aiheetta sanonut 
Neuvostoliiton YK-valtuuskunnan vastaanotolla New Yorkissa 
N. S. Hruätsevin puoleen kääntyen: »Kiitämme Teitä ponniste
luista, joilla puollatte vapauttamme. Keskellä Afrikkaa me tie
dämme, että ellei SNTL:ää olisi, niin me lakkaisimme uskomasta 
jopa jumalaankin. Kun meille aikanaan annettiin riippumatto
muus, ei sitä tehty puhtaasta sydämestä. Aikaisempi orjuutemme 
haluttiin korvata uudella taloudellisella riippuvaisuudella. En 
ole kommunisti, mutta minulle ei ole tärkeätä se, kuka työn 
tekee — kommunistit tai eivät. Minulle on tärkeätä työn olemus, 
ja teidän ponnistelujenne olemus on hyvin arvokas asia.”

1 Tie kommunismiin, s. 305.

576



Imperialistit yrittävät pirstoa kansallisen vapautusliikkeen käyttäen sii
hen muun muassa antikommunismin ideologiaa. Useasti he julistavat „kommu- 
nisteiksi” kaikki, jotka taistelevat johdonmukaisesti kansojen riippumattomuu
den puolesta. Sellainen politiikka tuo kuitenkin tullessaan päinvastaisia 
tuloksia. ..Imperialismi kaivaa omaa hautaansa”, selitti puolueen XXII edus
tajakokoukselle osoittamassaan tervehdyksessä Sudanin liitto -puolueen (Malin 
tasavalta) edustaja Tidijani Traore. ..Tänään, samoin kuin «lenkin, joka 
kerran, kun joku vapauttarakastava kansa heittää kahleensa menemään, 
siirtqmaaorjuuttajat nostavat melun: 'Varokaa! Siinä on Moskovan käsi, 
kommunismin käsi!’ Mutta se merkitsee, että kommunismi on vapauden syno
nyymi.

Joka kerran, kun jokin järjestö pyrkii poistamaan epäyhdenvertaisuuden 
ja vaatii aineellisten hyödykkeiden oikeudenmukaista jakamista, siirtomaaor- 
juuttajat kirkuvat: 'Varokaa! Siinä on Moskovan käsi, kommunismin käsi!’ 
Mutta se merkitsee, että kommunismi on oikeudenmukaisuuden synonyymi,
yhdenvertaisuuden synonyymi.

Joka kerran, kun jokin puolue paljastaa syrjinnän, imperialistit ja  siirto- 
maaorjuuttajat raivoavat: 'Varokaa, ne ovat Moskovan asiamiehiä, ne ovat 
kommunisteja!’ Mutta se merkitsee, että kommunismi on veljeyden syno
nyymi.” 1

Suojellakseen riippumattomuuttaan imperialismilta, kehit
tääkseen kansallista talouselämäänsä ja säilyttääkseen rauhan 
siirtomaasofron ikeestä vapautuneet valtiot pyrkivät yhteistyö
hön sosialistisen leirin maiden kanssa. Ja vaikka suurin osa 
noista maista ei tällä hetkellä olekaan sosialistisia, niiden saa
vuttama kansallinen riippumattomuus jouduttaa ihmiskunnan 
kulkua kohti sosialismia. Siirtomaasorron järjestelmän luhistu
minen kansallisen vapautusliikkeen painostuksesta arvioidaan 
Kommunististen ja työväenpuolueiden edustajien neuvottelu
kokouksen julkilausumassa historialliselta merkitykseltään toi
seksi tärkeimmäksi ilmiöksi sosialistisen maailmanjärjestelmän 
muodostumisen jälkeen. Siirtomaajärjestelmän hävittäminen on 
imperialismin luhistumisprosessin eräs oleellisimpia osasia. 
Siksi imperialisminvastaiset, kansalliseen vapautukseen tähtää
vät vallankumoukset sisältyvät yhtenäiseen maailmanvallanku- 
mousprosessiin, joka kumoaa ja murskaa kapitalismin. Mää
räävää osaa tuossa vallankumousprosessissa näyttelevät 
sosialistinen maailmanjärjestelmä ja kansainvälinen vallanku
mouksellinen työväenluokka. * 37

1 „ripHBeTCTBHH XXII cm3äy K n C C ”. rocnonimuAaT, 1961, crp. 246.
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5. Demokraattisten ja sosialististen uudistusten 
keskinäissuhde nykykaudella

Imperialismin kaudella ja erikoisesti sen luhistumisen kau
della on kapitalististen maiden luokkavoimien sijoittelu oleelli
sesti muuttunut. Sen seurauksena niissä maissa, joissa ei vielä 
ole tapahtunut porvarillis-demokraattista vallankumousta ja 
joissa feodaaliset tai puolifeodaaliset suhteet ovat säilyneet, 
ovat demokraattiset ja  sosialistiset uudistukset lähentyneet toi
siaan, ja sen johdosta taas on sosialistisen vallankumouksen 
yhteiskunnallinen pohja laajennut.

Esi-imperialistisella kaudella oli demokraattisten ja sosialis
tisten uudistusten välillä kokonainen historian jakso. Kehitty
neimmissä kapitalismin maissa demokraattiset uudistukset (maa- 
orjuuden poistaminen, porvarillisen demokratian pystyttäminen, 
kansallisen riippumattomuuden saavuttaminen) toteutettiin jo 
18. ja 19. vuosisadalla. Sosialistisia uudistuksia taas (kapitalis
min poistaminen, sosialistisen demokratian pystyttäminen) 
noissa maissa ei tähän päivään mennessäkään ole toteutettu.

Jo Marx ja Engels osoittivat, että niissä maissa, joissa demo
kraattisten uudistusten toteuttaminen on viivästynyt, mutta 
kapitalistiset suhteet ovat jo kehittyneet, on jatkuvan vallan
kumouksen seurauksena mahdollista välitön siirtyminen demo
kraattisista uudistuksista sosialistisiin. Niinpä vuonna 1848 
Marx ja Engels myönsivät mahdolliseksi, että Saksan porvarillis- 
demokraattinen vallankumous kasvaa sosialistiseksi vallanku
moukseksi. Sosialistisen vallankumouksen voiton he kytkivät 
siihen tukeen, jota vallankumous saa ..talonpoikaiskuorolta” ja 
jota ilman proletaarinen yksinlaulu muuttuisi väistämättä jout
senlauluksi.

Imperialismin luhistumisen kaudella tulee demokraattisista 
uudistuksista välittömästi sosialistisiin uudistuksiin siirtyminen, 
jota aikaisemmin voitiin pitää poikkeuksellisena, tyypilliseksi 
niille maille, joissa nuo demokraattiset uudistukset ovat vielä 
toteuttamatta.

Demokraattisten, ja sosialististen uudistusten uuden keski
näissuhteen eritteli Lenin jo Venäjän ensimmäisen vallanku
mouksen vuosina. Tuossa vallankumouksessa ei hegemonia enää 
ollut porvariston vaan proletariaatin. Proletariaatin hegemonia

578



on eräs tärkeimpiä porvarillis-demokraattisen vallankumouksen 
sosialistiseksi- kasvamisen ehtoja. Vallankumouksen kehityksen 
liikkeellepanevana voimana on työväenluokan ja talonpoikaisten 
välinen, työväenluokan johtama liitto. Mutta tuo liitto ei jää 
muuttumattomaksi, sen luokkaaisältö muuttuu niiden vaiheiden 
mukaisesti, joiden kautta vallankumous kulkee. Eriteltyään 
Venäjällä vallinnutta luokkavoimien sijoittelua, Lenin teki johto
päätöksen, että porvarillis-demokraattisessa vallankumouksessa 
on työväenluokan liittolaisena koko talonpoikaisto, sen kaikki 
kerrokset, kun taas sosialistisessa vallankumouksessa työväen
luokka nojaa köyhimpään talonpoikaistoon, käy taistelua kapita
lismin kukistamisesta liitossa kaupungin ja maaseudun puoli- 
proletaaristen kerrosten kanssa. Tällöin proletariaatin hege
monia yhdistää, kytkee toisiinsa molemmat vallankumouksen 
vaiheet. Porvarillis-demokraattisen vallankumouksen kasvami
nen sosialistiseksi heijastuu myös poliittisessa päällysraken
teessa: vallankumouksen ensi vaiheessa pystytetty proletariaatin 
ja talonpoikaisten demokraattinen diktatuuri kasvaa proletariaa
tin sosialistiseksi diktatuuriksi.

Niin muodoin Lenin osoitti, että proletariaatti ei suorita 
porvarillis-demokräattista eikä liioin sosialististakaan vallan
kumousta yksinään, vaan yhdessä luokkaliittolaistensa kanssa. 
Siten tuli kumotuksi II Internationalen opportunististen johta
jien näkökanta, joka kielsi proletariaatin hegemonian aja
tuksen ja väitti proletariaatin esiintyvän sosialistisessa val
lankumouksessa yksinään, liittolaisitta. Samalla tuli kumotuksi 
niin ikään tuosta näkökannasta johtuva käsitys, että sosialisti
nen vallankumous olisi mahdollinen vain silloin, kun proleta
riaatista tulee väestön enemmistö. Kuten Lenin osoitti, sosialis
tinen vallankumous on täysin mahdollinen niissäkin maissa, 
joissa proletariaatti muodostaa väestön vähemmistön, mutta 
joissa sillä on liittolaisina työtätekevät ja riistetyt joukot, kau
pungin ja maaseudun puoliproletaariset väestökerrokset. Tämän 
Leninin ennakkonäkemyksen vahvisti sosialistisen vallanku
mouksen voitto Venäjällä ja sittemmin muissakin maissa.

Nykykaudella tapahtunut demokraattisten ja sosialististen uudistusten 
lähentyminen sekä proletaarisen vallankumouksen sosiaalisen pohjan laajene
minen on nähtävissä Euroopan kansandemokratian maiden kokemuksesta. 
Suurin osa noita maita oli ennen kansandemokraattista vallankumousta
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maatalousvaltioita, joissa kapitalismin kehitys oli keskitasolla (paitsi Saksan 
Demokraattista Tasavaltaa ja Täekkoslovakiaa). Monessa maassa oli vielä 
huomattavasti feodaalisten suhteiden jäänteitä. Toisen maailmansodan kau
della nuo maat menettivät kansallisen riippumattomuutensa ja  joutuivat joko 
miehitetyiksi (Puola, Tsekkoslovakia ym.) tai fasismin satelliittien asemaan, 
jä  niiden eteen tuli etualalle yleisdemokraattiset tehtävät. Noiden maiden val- 
lassaolevien luokkien huippukerros (tilanherrat ja  suurporvaristo) lähti kan
sallisen petoksen tielle ja ryhtyi yhteistyöhön fasistien kanssa. Siksi fasisti- 
miehitystä vastaan käyty kansallinen vapaustaistelu kietoutui yhteen sisäisiä 
taantumusvoimia vastaan käydyn luokkataistelun kanssa.

Kansallisen vapaustaistelun johtavana voimana oli työväenluokka, jonka 
kanssa talonpoikaisto, kaupungin pikkuporvaristo, sivistyneistö ja  jopa osa 
kansallista porvaristoakin esiintyi yhtenäisenä kansanrintamana. Fasismin 
murskaamisen ja  noiden maiden vapauttamisen seurauksena tuli syrjäytetyksi 
vallasta myöskin fasismin kanssa yhteistyössä olleet taantumukselliset luokat, 
tilanherrat ja  suurporvaristo, ja vallankumouksellinen kansanrintama loi työ
väenluokan johtamana kansandemokraattisen järjestelmän.

Kansandemokratian luomisen puolesta käydyssä taistelussa yhdistyivät 
laajat yhteiskuntakerrokset ratkaisemaan yleisdemokraattisia, imperialismin- ja 
fasisminvastaisia tehtäviä (kansallisen riippumattomuuden palauttaminen, 
poliittisen järjestelmän demokratisointi jne.). Suurimmassa osassa näistä 
maista tuli noiden tehtävien lisäksi myös laajuudeltaan merkittäviä feodalis- 
minvastaisia tehtäviä (paitsi Bulgariaa, jossa feodaalista maanomistusta tuskin 
enää ollenkaan oli, koska tilanherrat oli ajettu pois jo vuosien 1877—1878 
Venäjän ja Turkin sodan aikana, ja niin ikään Täekkoslovakiaa, jossa ennen 
kansandemokraattisen järjestelmän pystyttämistä hallitsi’ maataloudessa maa- 
talousporvaristo). Rinnan demokraattisten uudistusten kanssa toteutettiin heti 
kansandemokraattisen järjestelmän syntyessä myös joukko sosialistisia uudis
tuksia (esimerkiksi suurteollisuuden, pankkien, kulkulaitoksen jne. osittainen 
kansallistaminen). Täydessä laajuudessaan sosialistiset tehtävät tulivat kui
tenkin etualalle vallankumouksen kehittyessä edelleen. Tuolloin oli vallanku
mouksellisilla uudistuksilla kussakin kansandemokratian maassa monia erikoi
suuksia, jotka erottivat ne toisistaan.

Syntyneen historiallisen tilanteen johdosta osoittautui vallan
kumouksen yhteiskunnallinen pohja kansandemokratian maissa 
varsin laveaksi. Senkin jälkeen, kun Euroopan kansandemo
kraattisissa maissa porvaristo irtaantui kansanrintamasta, kan
sanrintama jäi erilaisten yhteiskunnallisten voimien laajaksi 
yhteenliittymäksi. Kaupungin pikkuporvaristo, keskivarakas 
talonpoikaisto ja muut porvariston vaikutuksen alaisena olevat 
kerrokset oli saatava ainakin neutralisoiduiksi, ajattelivat marxi
laiset aikaisemmin. Uudessa tilanteessa osoittautui kuitenkin 
mahdolliseksi saada ne välittömästi sosialistisen vallankumouk
sen puolelle.

580



Kaikissa maissa toimeenpanee sosialistisen vallankumouksen 
perustehtävät proletariaatti taistellessaan porvaristoa vastaan. 
Mutta, kuten kokemus osoittaa, porvariston eri kerrosten asenne 
ei ole kaikkialla samanlainen. Kiinassa esimerkiksi muodostet
tiin imperialisminvastaisen, feodalisminvastaisen vallankumouk
sen vaiheessa kansandemokraattinen yhteisrintama, johon kuu
lui myös kansallinen porvaristo. Työväenluokan ja kansallisen 
porvariston väliset ristiriidat jäivät tuolloin taka-alalle yhteisiin 
imperialisminvastaisiin ja feodalisminvastaisiin tehtäviin ver
rattuna. Toisin kuin Euroopan kansandemokratian maissa Kii
nan työväenluokka säilytti liittosuhteensa kansalliseen porvaris
toon myös sosialistisen vallankumouksen vaiheessa. Tällöin oli 
suurimman osan kansallista porvaristoa pakko hyväksyä sosia
listiset uudistukset. Se kävi mahdolliseksi ennen kaikkea siksi, 
että Kiina, joka oli aikaisemmin puolisiirtomaa, vapautui 
imperialistisesta ikeestä työväenluokan johdolla ja saattoi tur
vata kansallisen riippumattopiuutensa vain sosialismin tietä 
kulkien. Sen selittää myös Kiinan kansallisen porvariston heik
kous. Tämän porvariston kehityksen oli ulkolaisen imperialismin 
väkivalta estänyt. Ratkaisevan vaikutuksen kansallisen porva
riston asenteeseen tekivät vastavallankumouksellisia vastaan 
kohdistuneet kansan joukkoliikkeet, kapitalistisen lohkon rajoit
tamisen puolesta käyty sitkeä luokkataistelu. Mutta vaikka kan
sallisen porvariston olikin pakko alistua kansan tahtoon, sosia
listinen vallankumous on yhtä kaikki periristiriidassa sen luon
non ja toiveiden kanssa. Siksi sosialistisen vallankumouksen 
tehtävien toteuttaminen kytkeytyy väistämättä enemmän tai 
vähemmän kärkevään luokkataisteluun.

Demokraattiset uudistukset voidaan toteuttaa paitsi ennen 
sosialistisia, myös yhtä jalkaa niiden kanssa sen jälkeen, kun 
proletariaatti on vallannut poliittisen vallan. Lokakuun Suuressa 
sosialistisessa vallankumouksessa muiden työtätekevien joukko
jen kanssa liitossa oleva proletariaatti toteuttaessaan sosialisti
sia uudistuksia ratkaisi samantien myös. ne yleisdemokraattiset 
tehtävät, joita Helmikuun porvarillis-demokraattinen vallan
kumous ei Venäjällä kyennyt toteuttamaan. Sama historian lain
mukaisuus tulee ilmeisesti esiintymään myös muiden maiden 
sosialististen vallankumousten kulussa.
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Nykykaudella on noussut merkittäviä demokraattisia tehtäviä 
myös monissa kehittyneissä kapitalistisissa maissa, joissa jo 
18. ja 19. vuosisadan porvarilliset vallankumoukset toteuttivat 
demokraattiset uudistukset. Nuo tehtävät ovat taistelu monopo
lien kaikkivaltaa vastaan demokratian säilyttämisen ja kansalli
sen riippumattomuuden puolesta ja taistelu uusia sotia vastaan. 
Taistellessaan noiden tehtävien ratkaisemisesta työväen
luokka voi ja sen pitää tiivistää ympärilleen laajat kansan
joukot.

Kuoleva kapitalismi tuo entistä selvemmin ilmi vihamielisyy
tensä demokratiaa kohtaan. Siksi demokraattisten saavutusten 
säilyttämisestä ja laajentamisesta kiinnostuneet laajat yhteis
kunnalliset kerrokset luopuvat vallassaolevasta monopolistisesta 
porvaristosta ja lähentyvät proletariaattia. Valtiomonopolistisen 
kapitalismin kasvu johtaa kapitalististen maiden luokkavoimien 
uudelleenryhmittymiseen. Luokkien perusristiriidan kärjistymi
sen, porvariston ja proletariaatin luokkavastakohdan rinnalle 
on ilmestynyt uusi — monopolien ja kansakunnan valtaenem- 
mistön etujen välinen ristiriita. Kapitalistiset monopolit eivät 
esiinny enää vain työväenluokan, vaan myös talonpoikaisten ja 
kaikkien kansakunnan peruskerrosten päävihollisena. Talonpoi
k a is ia  painava pankkien ja monopolien ies sysää sitä liittoon 
työväenluokan kanssa. Koska talonpoikaisia monissakin maissa 
riistävät paitsi tilanherrat pääasiassa pankit ja kapitalistiset 
monopolit, niin sen ja työväenluokan välisen liiton taloudelli
seksi perustaksi muodostuu niitä yhdessä kiinnostava vapautu
minen monopolien herruudesta. Monopolien herruuteen koh
distuva kaupungin pikkuporvariston, sivistyneistön, vieläpä 
porvaristonkin erään osan (sen alempien ja keskikerrosten) tyy
tymättömyys johtaa niin ikään demokraattisen, monopolienvas- 
taisen liikkeen pohjan laajenemiseen. Kaikki se luo mahdolli
suuden niiden erilaisten luokkien ja ryhmien yhteisiin toimen
piteisiin, joita kiinnostaa monopolien kaikkivallan hävittäminen, 
se suo mahdollisuuden yhdistää kaikki demokraattiset liikkeet, 
jotka esiintyvät finanssiharvainvallan iestä vastaan, yhdeksi 
monopolienvastaiseksi valtavirraksi. Ja  taistelu demokraattisten 
tehtävien toteuttamisesta kääntyy siitä riippumatta, millaisia 
tavoitteita sen osanottajat itselleen ottavat, objektiivisesti yhä 
enemmän kapitalismia vastaan. Nykykaudella eivät mitkään
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huomattavat demokraattiset uudistukset enää voimista kapita
lismia, kuten tapahtui menneisyydessä, kun porvaristo taisteli 
feodalismia vastaan, vaan päinvastoin ne tuottavat vahinkoa 
monopolistisen porvariston taloudellisille ja poliittisille ase
mille.

Sosialistisen proletariaatin taistelu demokratiasta on alis
tettu sosialismista käytävälle taistelulle. Se ei kuitenkaan poista 
sitä mahdollisuutta, että historian, tietyissä vaiheissa prole
tariaatti saattaa antaa etusijan demokratiasta käytävälle taiste
lulle päivän päätehtävänä: »Yleisdemokraattinen taistelu mono
poleja vastaan ei loitonna, vaan lähentää sosialistista vallanku
mousta. Taistelu demokratian puolesta on osa sosialismin 
puolesta käytävää taistelua” 1

6. Vallasta käytävän aseellisen ja rauhanomaisen taistelun 
muotojen keskinäissuhde. Proletariaatin diktatuurin 

muotojen moninaisuus

Historiallisten olojen muuttumisen johdosta eivät muutu vain 
ne sosiaaliset voimat, joihin työväenluokka voi nojata taistelles
saan sosialististen uudistusten puolesta, vaan myös noiden 
uudistusten toteuttamisen menettelytavat, ja varsinkin vallasta 
käytävän aseellisen ja rauhanomaisen taistelun muotojen keski
näissuhde.

Aseellinen taistelu ei ole marxilaisille itsetarkoitus. Kommu
nistit eivät ole lainkaan aseenkäytön puoltajia aina ja kaikissa 
tapauksissa. Marx nimitti kuvaannollisesti väkivaltaa jokaisen 
uuden yhteiskuntajärjestelmän kätilöksi. Mutta väkivalta ei ole 
suorittanut tuota osaa siksi, että vallankumoukselliset luokat 
pyrkivät ehdottomasti turvautumaan siihen, vaan siksi, että 
aikansa eläneet luokat käyttävät väkivaltaa rikkauksiensa ja 
etuoikeuksiensa varjelemiseen.

»Kommunistisen puolueen manifestin” luonnoksissa asetti 
Engels kysymyksen: onko yksityisomaisuuden hävittäminen 
mahdollinen rauhanomaisin keinoin? »Voisi toivoa, että asia olisi 
näin, ja kommunistit tietenkin olisivat viimeisinä esittämässä 
sitä vastaan vastaväitteitä... Mutta samalla he näkevät, että

1 Tie kommunismiin, s. 494.
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proletariaatin kehittyminen tukahdutetaan miltei kaikissa 
sivistysmaissa väkivalloin ja juuri siten kommunistien vastus
tajat valmistelevat kaikin voimin vallankumousta. Jos tämä 
kaikki sysää sorretun proletariaatin loppujen lopuksi vallan
kumoukseen, niin me kommunistit emme tule tuolloin puolus
tamaan proletariaatin asiaa toiminnalla huonommin kuin' nyt 
sanoin.” 1

Marxismin-leninismin klassikot korostivat monesti, että 
työväenluokka pitäisi parempana ottaa rauhanomaisesti vallan 
käsiinsä muuttaakseen kapitalistisen yhteiskunnan kommunisti
seksi. Se on kiinnostunut vallankumouksen rauhanomaisesta 
toteutumisesta siksi, että sellainen tie vähentää uhrien määrää 
ja suo mahdollisuuden välttää sen tuotantovoimien hävittämi
sen, mikä kansalaissodassa on väistämätöntä. Kansalaissotaa ei 
Neuvosto-Venäjällä vuosina 1918—1920 eikä Kiinassa vuosina 
1946--1949 päästänyt valloilleen työväenluokka enempää kuin 
talonpoikaistokaan, vaan kapitalistit ja tilanherrat. Aseellisen 
taistelun välineiden käyttö ei riipu työväenluokan tahdosta, 
vaan siitä, miten voimakas on ensimmäisinä aseisiin tarttuvien 
riistäjäluokkien vastarinta. Koska aikansa eläneet luokat eivät 
luovu vallastaan vapaaehtoisesti, kukistetaan niiden herruus 
väkivallan avulla. Esitettyään tämän yleisen asettamuksen 
marxismin-leninismin klassikot eivät silti pitäneet mahdotto
mana vallan siirtymistä joissakin maissa työväenluokalle rau
hanomaisesti. Amsterdamissa v. 1872 pidetyssä kokouksessa 
Marx korosti, etteivät kommunistit ole koskaan väittäneet, että 
proletariaatin suorittaman vallanoton täytyisi tapahtua saman
laisin keinoin kaikissa maissa. Proletariaatti ei voi olla huo
mioonottamatta eri maiden laitoksia, tapoja ja perinteitä. Marx 
myönsi, että siihen aikaan saattoivat työläiset saavuttaa tavoit
teensa rauhanomaisin keinoin USA:ssa ja Englannissa sekä 
otaksuttavasti myös Hollannissa.2

Proletariaatin vallanoton ehdot ja menettelytavat voivat olla 
erilaisia myös yhdessä ja samassa maassa sen kehityksen eri 
vaiheissa. Esimerkiksi Venäjällä oli vuoden 1917 Helmikuun 
vallankumouksen jälkeisenä kautena aina heinäkuun päiviin asti

1 Engels, Grundsätze des Konununismus, MEGA, 1. Abt., Bd. 6, S. 513.
1 La LtbertÄ, 15 septembre 1872, p. 4.
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v. 1917 1 reaalinen mahdollisuus, että valta siirtyy neuvostojen? 
käsiin rauhallisesti. Sellaista mahdollisuutta ei Venäjällä ollut 
varhemmin, ennen itsevaltiuden kumoamista. Tuo mahdollisuus 
katosi v. 1917 heinäkuun päivien jälkeen, kun kaksoisvalta päät
tyi ja porvarillinen väliaikainen hallitus pystytti yksinvaltansa. 
Siksi proletaarinen vallankumous sai Venäjällä voiton aseelli
sen kapinan avulla.2

Miten rauhanomainen vallan siirtyminen työväenluokan1 
käsiin on ymmärrettävä ja millä ehdoin vallankumouksen rau
hallinen tie on mahdollinen? Ensi silmäyksellä voi näyttää siltä, 
että vallan siirtyminen työväenluokan käsiin rauhallisesti orr 
sellainen siirtyminen, joka tapahtuu ilman vallankumousta. 
Mutta sellainen käsitys ei ole oikea. Työväenluokan suorittama- 
vallan valtaaminen on aina vallankumous riippumatta siitä, suo- 
ritetaanko se rauhallisesti vai aseellisen kapinan avulla. Sosia
listisen vallankumouksen välttämättömyys on kapitalismista- 
sosialismiin siirtymisen yleinen laki.

Ei olisi myöskään oikein kuvitella, että vallan rauhallinen- 
siirtyminen työväenluokan käsiin sulkisi pois luokkataistelun.. 
Ei, ilman luokkataistelua ja siis tekemättä tyhjäksi proletariaa
tin luokkavihollisten vastustusta ei voida suorittaa sosialistisia 
uudistuksia. Rauhallinen vallan siirtyminen työväenluokan: 
käsiin sulkee pois vain sellaisen luokkataistelun ja järjestyneen 
väkivallan muodon kuin aseellinen kapina ja kansalaissota. Se 
on siirtyminen, joka suoritetaan ilman olemassaolevan vallan 
aseellista kumoamista.

Marxismin-leninismin klassikot pitivät mahdollisena vallan
kumouksen suorittamista rauhanomaisin menetelmin seuraavilla- 
ehdoilla. Ensinnäkin, kun kyseinen maa on vailla voimakasta

1 Tarkoitetaan Pietarin työläisten ja sotilaiden puolimiljoonaista vaiston
varaisesti syntynyttä vuoden 1917 heinäkuun 3—4 (16—<17) pn mielenosoitusta 
porvarillista väliaikaista hallitusta vastaan. Heinäkuun 4 pnä mielenosoittajat 
joutuivat väliaikaisen hallituksen käskystä tulituksen kohteeksi. Heinäkuun 
päivät muodostuivat käännekohdaksi vallankumouksessa. Ne merkitsivät lop
pua kaksoisvallasta (Helmikuun vallankumouksen jälkeisestä omalaatuisesta 
kahden vallan — porvarillisen väliaikaisen hallituksen ja työväen ja talonpoi
kain edustajain neuvoston — olemassaolosta) ja vallan siirtymistä vastavallan
kumoukselle.— Suom.

1 Tosiasiassa Lokakuun vallankumous, vaikka se suoritetuinkin aseellisen 
kapinan avulla, oli miltei veretön vallankumous. Ei proletariaatin vallanotto, 
vaan proletariaatin voiton jälkeen vallastasyöstyjen luokkien ulkolaisten impe
rialistien tuella aloittama kansalaissota vaati monia uhreja.
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sotilaallista ja virkavaltaista porvarillista valtiokoneistoa. 
187Q-luvulla, kun Marx esitti otaksuman, että USA:n ja Englan
tiin proletariaatilla on mahdollisuus saada valta rauhanomai
sesti, oli noissa maissa vallalla kehittynyt porvarillinen demokra
tia eikä ollut runsaslukuista armeijaa, virkakuntaa jne. Toiseksi, 
vallan rauhallinen siirtyminen työväenluokalle on mahdollinen 
silloin, kun työväenluokan enemmistö on tiivistynyt marxilaisen 
-puolueen ympärille ja sen johdettavaksi, kun työväenluokka on 
järjestynyt ja on saavuttanut enemmän tai vähemmän laajat 
demokraattiset oikeudet eikä joudu vallassaolevien luokkien 
taholta tulevan aseellisen väkivallan kohteeksi. Kansaan koh
distuvan väkivallan puuttuminen ja se, että kansan käsissä oli 
-aseet, olikin juuri se edellytys, joka teki mahdolliseksi vallan
kumouksen rauhallisen kehityksen Venäjällä v. 1917 helmikuun 
ja  heinäkuun välisenä aikana.

Sosialistisen vallankumouksen rauhallisen kehittymisen mah
dollisuudet voivat supistua tai päinvastoin laajeta historiallisten 
olojen ja luokkavoimien keskinäissuhteen muuttumisen seurauk
sena. Nuo mahdollisuudet luo työväenluokan ja sen liittolaisten 
puolella oleva musertava ylivoima, mikä voi monessa tapauk
sessa pakottaa porvariston erinäisin edellytyksin (esimerkiksi 
ehdolla, että siltä osaksi lunastetaan tuotantovälineet) alistu
maan kansan tahtoon. Historiallinen tilanne saattaa olla sellai
nenkin, että vallankumouksen ensi vaiheessa käytävä aseellinen 
taistelu valmistelee ehdot vallankumouksen vastaisten vaihei
den suhteellisen rauhalliselle kehitykselle (niin tapahtui esi
merkiksi useassa kansandemokratian maassa siirryttäessä val
lankumouksen demokraattisesta vaiheesta sosialistiseen vai
heeseen).

Nykyvaiheessa ovat monessa maassa kasvaneet proletariaa
tin mahdollisuudet käyttää rauhanomaisia keinoja taisteluun 
vallasta. Sen selittävät s.euraavat syyt: a) kansainvälisellä näyt
tämöllä tapahtunut sosialismin asemien lujittuminen, mikä 
helpottaa kansojen vapautumista kapitalistisesta ja siirtomaa- 
sorrosta sekä sosialististen uudistusten suorittamista; b) kapita
lismin asemien heikontuminen ja työväenluokan asemien vahvis
tuminen; monessa maassa osoittautuu kapitalistinen järjestelmä 
yhä kykenemättömämmäksi pysymään pystyssä ilman ulkoa,
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voimakkaampien kapitalististen valtioiden taholta tulevaa 
ap u a ;1 c) demokraattisten ja sosialististen uudistusten keski
näinen lähentyminen, mikä luo työväenluokalle mahdollisuuden 
tiivistää ympärilleen huomattavasti laajemmat väestökerrokset 
kuin aikaisemmin.

Vallankumouksen kehittyessä rauhanomaisesti tulee joissa
kin maissa mahdolliseksi käyttää sen tehtävien ratkaisemiseen 
parlamenttia. Tällöin tarvitaan kaikissa tapauksissa parlamentti- 
taistelun ja parlamentin ulkopuolisen kansanliikkeen yhdistä
mistä toisiinsa.

Aikaisemmin marxilaiset käyttivät parlamenttia työväenluo
kan vaatimusten julistamisen, porvarillisen järjestelmän arvos
telemisen ja työkansan laajoihin joukkoihin vetoamisen puhuja
lavana. Kun marxilaiset päinvastoin kuin anarkistit ovat puo
lustaneet parlamenttitaistelun hyväksikäyttämistä, he ovat 
samalla esiintyneet niitä reformistien „parlamenttiharhakuvia” 
vastaan, joiden mukaan parlamenttitietä voidaan muka ratkaista 
yhteiskunnan sosialistisen uudistamisen tehtävät. Ja marxilaiset 
ovat olleet oikeassa, sillä siihen aikaan, ennen kapitalismin 
yleistä kriisiä, porvaristolla oli käytettävissään voimia mitätöidä 
kaikki sille epämukavat toimenpiteet, joita työtätekevät joukot 
olisivat yrittäneet ajaa lävitse parlamentin kautta.

Nykyään kapitalismi kokee yleistä kriisiä, porvariston voimat 
ovat merkittävästi heikentyneet ja työväenluokan voimat taas 
kasvaneet. Siksi parlamentista, joka syntyi porvariston herruu
den ja kapitalistisen järjestelmän lujittamisen keinoksi, saattaa 
eräin edellytyksin tulla yhteiskunnan sosialistisen uudistamisen 
välikappale. Tämän välttämättömänä ehtona on voimakas parla
mentin ulkopuolinen, työväenluokan puolueen johtama joukko
liike, työläisten, talonpoikaisjoukkojen ja kaupungin keskikerros
ten luokkataistelun laaja kehitys, monopolistista suurpääomaa 
ja taantumusta vastaan, rauhan ja sosialismin puolesta. Tuon 
tehtävän ratkaisemiseksi on tarpeen työväenliikkeen hajanai
suuden voittaminen ja sen yhtenäisyyden saavuttaminen,

1 Toisaalta on otettava huomioon työväenluokan vapaustaistelua vastaan 
suunnattu kansainvälisen porvariston liitto. Yksi aggressiivisen Pohjois-Atlan- 
tin liiton (NATO) sekä imperialistien muiden sotilaallisten sopimusten tarkoi
tuksia on taistelu vallankumouksellista työväenluokkaa ja kansallista vapaus- 
liikettä vastaan.
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demokraattisten ja isänmaallisten voimien yhdistäminen kansan
rintamaksi. „Kun työväenluokka nojaa kansan enemmistöön ja  
vastustaa päättävästi opportunistisia aineksia, jotka eivät pysty 
luopumaan sovittelupolitiikasta kapitalistien ja tilanherrojen 
suhteen, se voi tuottaa tappion taantumuksellisille, kansanvas- 
taisille voimille, saada varman enemmistön parlamentissa, 
muuttaa parlamentin porvariston luokkaetuja palvelevasta lai
toksesta työtätekevää kansaa palvelevaksi laitokseksi, järjestää 
laajan ulkoparlamentaarisen joukkotaistelun, murtaa taäntu- 
musvoimien vastarinnan ja luoda välttämättömät edellytykset 
sosialistisen vallankumouksen rauhanomaiselle suorittami
selle.” 1

Dogmaatikot, jotka eivät halua ottaa huomioon historiallisten 
olojen muuttumista, eivät näe minkäänlaista mahdollisuutta 
toteuttaa vallankumous rauhallisesti. Nykyajan revisionistit sitä
vastoin julistavat rauhallisen menettelytavan kapitalismista 
sosialismiin siirtymisen ainoaksi ja kaikille yhteiseksi menettely
tavaksi; sitä paitsi he pitävät sitä sellaisena tapana, jota 
käytettäessä voidaan tulla toimeen ilman luokkataistelua ja 
proletariaatin diktatuuria.2 Todellisuudessa kuitenkin on vält
tämätöntä pitää rinnan rauhanomaisen vallan valtaamisen mah
dollisuuden kanssa silmällä toistakin mahdollisuutta — ei- 
rauhanomaista siirtymistä sosialismiin. Niissä maissa, joissa 
kapitalismin käytettävissä on voimakkaat sotilas- ja poliisilai
tokset, työväenluokka kohtaa väistämättä taantumusvoimien 
kiivasta aseellista vastarintaa, ja sen on suoritettava siirtyminen 
sosialismiin ei-rauhanomaista tietä. Riistäjäluokat eivät väisty 
vallasta vapaaehtoisesti. Kussakin yksityisessä maassa määrää
vät konkreettiset historialliset olot tämän taikka toisen sosialis
miin siirtymisen muodon reaalisen mahdollisuuden. Siksi työ
väenluokan on hallittava kaikki porvaristoa ja kapitalismia vas
taan käytävän taistelun muodot ja menetelmät. Mitä taistelun 
muotoa sen on sovellettava, se riippuu kyseisen maan konkreet
tisista historiallisista edellytyksistä sekä vallankumouksen aat
tona kehittyneestä tilanteesta.

1 Tie kommunismiin, s. 496.
3 Itse asiassa nykyajan revisionistit ovat luisuneet bernsteiniläiselle, 

sosialidemokraattiselle kannalle, joka selittää ,.kapitalismin kasvavan rauhalli
sesti sosialismiin".
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Ei saa myöskään otaksua, että niissäkin maissa, joissa on 
avoinna reaalinen mahdollisuus siirtyä rauhanomaisesti sosia
lismiin, tuo mahdollisuus välttämättä myös todellistuu. Joissa
kin maissa on täysin mahdollinen sellainenkin tapahtumien 
kulku, että työväenluokka, saavutettuaan rauhanomaista, parla- 
menttitietä vallan, törmääkin sen jälkeen riistäjäluokkien kiih
keään vastustukseen ja nämä luokat pakottavat sen kansalais
sotaan.

Sitä mukaa kuin yhä uudet ja uudet maat lähtevät sosialis
min tielle, sosialismiin siirtymisen muodot käyvät yhä moninai
semmiksi. Mutta jokaisen sosialismiin siirtymisen muodon vält
tämättömänä, ratkaisevana toteuttamisehtona on työväenluokan 
järjestämä poliittinen johto, marxilaisen puolueen johtama 
proletariaatin diktatuuri. Ilman marxilaisen puolueen johtaman 
työväenluokan toteuttamaa yhteiskunnan valtiollista johtamista 
on sosialismiin siirtyminen mahdoton.

Sosialistisen vallankumouksen yleisenä lakina on vanhan 
valtiokoneiston hävittäminen ja sen vaihtaminen uuteen. Siinä 
on yksi sosialistisen ja porvarillisen vallankumouksen välisiä 
eroja. Viimeksi mainittu ei murskannut niitä toimeenpanevan 
vallan valtavia laitoksia, jotka olivat muodostuneet absolutismin 
aikakaudella, vaan säilytti ne ja paransi niitä. Proletaarinen 
vallankumous taas ei voi säilyttää vanhoja kansan sortamiseen 
sopeutettuja laitoksia (poliisi, santarmisto, vanha armeija, 
virkakunta jne.), vaan sen on murskattava ne ja vaihdettava 
uusiin. Tuo vaihdos voidaan vallankumouksen toteuttamis
tavasta riippuen suorittaa eri muodoissa, heti, kuten oli laita 
Neuvosto-Venäjällä, taikka vähitellen.

Niiden muotojen moninaisuudesta, joissa vallan siirtyminen 
työväenluokan käsiin voi tapahtua, ja samoin eri maissa vallit
sevien konkreettisten historiallisten olojen välisistä eroista joh
tuu myös proletariaatin diktatuurin muotojen moninaisuus. 
Lenin kirjoitti: »Porvarillisten valtioitten muodot ovat tavatto
man moninaisia, mutta niiden olemus on yksi ja sama: kaikki 
nämä valtiot ovat tavalla tai toisella ja loppukädessä ehdotto
masti porvariston diktatuuria. Siirtyminen kapitalismista 
kommunismiin ei tietenkään voi olla tuomatta esiin tavattoman 
paljon ja tavattoman erilaisia valtiomuotojä, mutta niiden
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olemus on oleva väistämättömästi sama: proletariaatin dikta
tuuri” 1

Historia tuntee sellaiset proletariaatin diktatuurin muodot, 
kuin vuoden 1871 Pariisin Kommuuni, Venäjän työväenluokan 
kokemuksen synnyttämät ja v. 1917 pysyvän jalansijan saaneet 
neuvostot sekä kansandemokraattiset tasavallat. Parlamentti- 
tien käyttäminen sosialismiin siirtymisen kaudella saattaa joh
taa proletariaatin diktatuurin uusien muotojen luomiseen, joi
den vallitessa vallankumoustaistelun kulussa uudistunut parla
mentti tulee kansan enemmistön tahdon ilmaisijaksi.

Kaikki proletariaatin diktatuurin muodot ovat yhtä luokka- 
sisällöltään. Niille on yhteistä myös monet vallan järjestelyä 
koskevat piirteet: edustuselinten muuttuminen todella toimiviksi 
vallanelimiksi (toisin kuin porvarillinen parlamentarismi, jossa 
parlamentti esiintyy useinkin pelkän »juttutuvan” osassa); sekä 
lainsäädäntö- että toimeenpanevan vallan yhdistäminen kansan 
edustajien käsiin; kansanedustusjärjestelmän yhtenäistämi
nen — korkeimmista paikallisiin vallanelimiin asti jne. Samalla 
kullakin proletariaatin diktatuurin muodolla on omatkin, erikoi
set piirteensä.

Proletariaatin diktatuurin kansandemokraattisen muodon erikoisuudet, 
jotka erottavat sen neuvostovallasta, ovat lähtöisin niistä olosuhteista, joissa 
se on muodostunut. Kansandemokratian maiden ei tarvinnut aloittaa kulkuaan 
sosialismiin yksinään. Ne saivat sosialismin ensimmäisen maan valtiollisen 
tuen. Se muutti olennaisesti niissä luokkavoimien keskinäissuhdetta työväen
luokan hyväksi.

Neuvosto-Venäjästä Lenin sanoi: »Jouduimme toteuttamaan proletariaatin 
diktatuuria sen ankarimmassa muodossa."* * Lokakuun Suuren sosialistisen 
vallankumouksen jälkeen Venäjällä kehittyneen mitä kärkevimmän luokkatais
telun tilanteessa osoittautui välttämättömäksi jättää riistäjät (tilanherrat, 
kapitalistit, kulakit jne.) sekä entisen komennon pahimmat edustajat (entiset 
santarmit jne.) vaille vaalioikeutta. Mutta sellainen toimenpide ei suinkaan ole 
pakollinen kaikissa oloissa. Vallastasyöstyjen riistäjien vastustus voidaan 
tukahduttaa, kuten kansandemokratian maiden kokemus on osoittanut, myös 
riistämättä heiltä vaalioikeutta.

Kansandemokratian järjestelmä on kasvanut rasisminvastaisesta kansan 
vapaustaistelusta, jonka kulussa proletariaatin ja  sen puolueen johtamaan 
Kansanrintamaan (kansallis- tai isänmaalliseen rintamaan) yhdistyi fasisti
sia anastajia vastaan ja kansallisen vapautuksen puolesta käytävän taistelun 
yhteisen toimintaohjelman pohjalla eri puolueita, niiden joukossa sekä pikku

1 V. I. Lenin, Teokset, 25. osa, s. 417.
* V. /. Lenin, Teokset, 28. osa, s. 195.



porvarillisia että eräitä porvarillisia. Muiden syiden ohessa tämä johti siihen,, 
että kansandemokratian maissa osoittautui mahdolliseksi monipuoluejärjes- 
telmä, mitä Neuvosto-Venäjällä ei tosiasiallisesti tapahtunut.

Euroopan kansandemokratian maissa käydyn luokkataistelun kehityksen 
kulussa ne porvarilliset ja luokkasovintopuolueet, jotka lähtivät työtätekeviä 
vastaan suunnatun taistelun tielle^ vararikkoutuivat ja  katosivat näyttämöltä.. 
Sitä vastoin työväenluokan marxilaisen puolueen, joka oli yhdistänyt ympäril
leen kansan enemmistön, johtava osuus lujittui yhä enemmän. Sosialidemo-. 
kraattisten puolueiden vasemmistosiiven ja  kommunististen puolueiden yhdis-, 
tyminen marxismin-leninismin aatteiden pohjalla teki lopun työväenluokan, 
hajaannuksesta ja vahvisti sen johtavaa osaa maansa poliittisessa elämässä,, 
mikä on yksi tärkeimpiä työväenluokan diktatuurin ehtoja. Ja proletariaatin 
diktatuurin oloissa säilyy monessa kansandemokratian maassa rinnan kansan, 
tunnustettuna johtajana olevan marxilaisen puolueen kanssa myös muita demo-, 
kraattisia puolueita, jotka osallistuvat valtion hallintoon. Siksi kansandemo
kraattiset hallitukset muodostetaan noissa maissa kokoomushallituksina. Se. 
erottaa niin ikään kansandemokratian järjestyksen neuvostovallasta, joka ei 
pohjautunut eri puolueiden kokoomukseen (ellei oteta huomioon kommunistien 
lyhytaikaista liittoutumista „vasemmisto”-eserrien1 kanssa, jotka jo puolen 
vuoden kuluttua neuvostovallan pystyttämisestä nostivat kapinan sitä vas-, 
taan ja siirtyivät vastavallankumouksen leiriin).

Kansandemokraattisen järjestelmän joukkopohjana on sellainen yhteis-, 
kunnallinen ja poliittinen organisaatio kuin kansanrintama. Kansandemokra
tian maiden kommunististen ja työväenpuolueiden politiikka tähtää kansan-, 
rintaman laajentamiseen ja lujittamiseen sosialismin rakentamisen hyväksi.

Proletariaatin diktatuurin valtiollisten muotojen viliset erot; 
eivät koske kaikkein tärkeintä; ne eivät koske sen luokkaole- 
musta eivätkä päämäärää. Kaikissa muodoissaan proletariaatin, 
diktatuuri palvelee yhteistä päämäärää — sosialismiin siirtymk 
sen tehtävää.

7. Luokat ja luokkataistelu kapitalismista sosialismiin 
siirtymisen kaudella

Sosialistinen vallankumous ratkaisee yhteiskunnan poliittis 
sen, yhteiskunnallis-taloudellisen ja kulttuurillisen uudistamisen

1 „Vasemmisto”-eserrät oli pikkuporvarillisen eserräin (sosialisti väli an-, 
kumouksellisten) puolueen vasen siipi. Puolue perustettiin v. 1902 Venäjällä, 
(ks. myös huomautusta s. 722). »Vasemmisto-eserrät erosivat itsenäiseksi'

Jiuolueeksi joulukuussa 1917. Pyrkien säilyttämään vaikutustaan talonpoikais- 
oukkoihin (eserrät pitivät itseään talonpoikaispuolueena) „vasemmisto”-eser- 

rät, jotka itse asiassa ilmensivät kyiäpohattojen etuja, tunnustivat neuvosto
vallan, mutta sitä mukaa kuin maaseudulla laajeni luokkataistelu, heistä tult 
kulakkikapinain järjestäjiä. Myöhemmin osallistuivat salaliittoihin neuvostot, 
valtaa vastaan.— Suom.
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tehtävät siirtymäkaudella kapitalismista sosialismiin. Siirtymä
kausi alkaa proletariaatin poliittisen vallan pystyttämisellä ja se 
päättyy, kun sosialistinen talous on voittanut ja kaikki riistäjä- 
luokat hävitetty, so. kun sosialistinen yhteiskunta, kommunismin 
ensimmäinen vaihe, on rakennettu.

Yhteiskunnan taloudellista rakennetta luonnehtii siirtymä
kaudella monien eri talousmuotojen olemassaolo. Proletariaatin 
■diktatuuri kansallistaa suurteollisuuden, pankit ja kulkulaitok
sen ja luo siten sosialistisen talousmuodon, joka aluksi ei vielä 
•ole vallitsevana koko kansantaloudessa. Rinnan sen kanssa on 
•edelleenkin kapitalistisen talousmuodon jäännöksiä, käsityöläis
ten, ammatinharjoittajien ja talonpoikien pientavarataloutta ja 
siellä täällä talonpoikien patriarkaalista luontaistalouttakin. 
Siirtymäkaudella suoritetaan loppuun siirtyminen monimuotoi
sesta talouselämästä monoliittiseen sosialistiseen talouteen. 
Tuon siirtymisen johtavana voimana on proletariaatin dikta
tuuri, joka suorittaa sosialistisen talousmuodon järkähtämätöntä 
laajentamista ja joukkojen mukaanvetämistä sosialismin raken
tamiseen.

Eri talousmuotojen takana ovat luokat. Yhteiskunnan luokka
rakenteelle on kapitalismista sosialismiin siirtymisen kaudella 
luonteenomaista kolmen luokan olemassaolo: työväenluokan, 
työtätekevän talonpoikaisten ja porvariston. Siirtymäkauden 
perusluokkia ovat työväenluokka ja työtätekevä talonpoikaisto; 
noiden luokkien keskinäissuhteet määräävät yhteiskunnan kehit
tymisen, sen liikkeen sosialismia kohti. Mitä taas porvaristoon 
tulee, joutuu se tärkeimpien tuotantovälineiden kansallistamisen 
jälkeen syrjään perusluokan asemasta, toisarvoisen luokan ase
m aan ja häviää sosialismin rakentamisen kuluessa kokonaan.

Työväenluokasta tulee sosialistisen vallankumouksen voiton 
tuloksena hallitseva luokka, joka toteuttaa yhteiskunnan valtiol
lista johtamista. Sosialistisissa tuotantolaitoksissa se on vapau
tunut riistosta. Mutta niin kauan kuin yksityiskapitalistinen 
talousmuoto on olemassa, joutuu jokin osa kaupungin ja maa
seudun työläisiä riiston kohteeksi, mikä on kuitenkin sosialisti
sen valtion lakien rajoittamaa.

Työtätekevä talonpoikaisto on kapitalismista sosialismiin 
siirtymisen kaudella tilanherrojen riistosta vapautettu, mutta ei 
vielä kokonaan kulakkien ja kauppiaiden riistosta vapaa pienten
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yksityisomistajien luokka. Kaikkia sosialismiin kulkevia maita 
koskevana lainmukaisuutena on se, että aluksi tapahtuu keski
varakkaan talonpoikaisten ominaispainon kasvua. Maauudistus
ten ja tilanherrojen luokan hävittämisen (SNTL.-ssä myös vuo
den 1918 köyhälistökomiteoiden 1 aikana suoritetun kulakiston 
osittaisen pakkoluovuttamisen) seurauksena, sosialistisen val
tion köyhimmälle talonpoikaiselle antaman avun seurauksena 
talonpoikaisköyhälistön lukumäärä supistuu, monet köyhät 
talonpojat kohoavat keskivarakkaan tasolle ja maaseutu „keski- 
kerrostuu”. Samaan aikaan jatkuu siirtymäkautena vielä talon
poikaisten luokkaerilaistumisen, kerrostumisen prosessi. Mutta 
objektiivisten taloudellisten olojen muuttumisen seurauksena ja 
proletaarisen valtion harjoittaman politiikan ansiosta erilaistu
minen hidastuu eikä enää johda keskitalonpoikaiston »huuhtou
tumiseen”.

Työväenluokan kannalta ei työtätekevä talonpoikaisto ole 
luokkavastustaja, kuten trotskilaiset väittivät, vaan liittolainen. 
Molemmat nuo luokat tekevät työtä, ovat kapitalismin sortamia 
ja siis kiinnostuneita luokkasorron poistamisesta, sosialismin 
voitosta. Työläisten ja talonpoikien liitossa on johtavana voi
mana työväenluokka. Työväenluokan ja talonpoikaisten liiton 
tarkoituksena ei ole luokkaerojen ikuistaminen, vaan niiden 
hävittäminen, talonpoikaisten sosialistinen kasvattaminen tuo
tanto-osuuskuntien kautta. Siksi talonpoikaisten mukaansaami
nen osuustoiminnan tielle muodostuu sosialistisen rakennustyön 
tietyssä vaiheessa työväenluokan ja talonpoikaisten liiton lujit
tamisen välttämättömäksi ehdoksi.

Toisin kuin työtätekevä talonpoikaisto ja käsityöläiset, jotka 
työväenluokan liittolaisina lähtevät vapaaehtoisesti sen toveril
lisella avulla sosialistisen osuustoiminnan tielle, porvariston 
luokka (kaupungin teollisuudenharjoittajat ja kauppiaat, maa
seudun kulakit) on riistäjäluokka ja joutuu hävitettäväksi. Riis1 
täjäluokkien hävittäminen suoritetaan eri maissa eri määrä
ajoissa ja eri muodoissa.

' 1 Köyhälistökomiteat olivat v. 1918 perustettuja maaseutuköyhälistön jär
jestöjä. Nämä komiteat olivat proletaarisen vallan tukikohtia maaseudulla. Ne 
suorittivat viljan ja maatalouskaluston luettelointia ja jakelua, ottivat kula
keilta viljayliläämiä, antoivat apua kaupunkien elintamrikevarustelussa jne.

Köyhälistökomiteoille kuului suuri osuus neuvostovallan vakiinnuttamisessa 
maaseudulla.— Suom.
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Neuvostoliitossa hävitettiin tilanherrojen ja suurporvariston 
luokat jo neuvostovallan ensimmäisellä kaudella maan, pank
kien, suuren ja keskisuuren teollisuuden sekä kulkulaitoksen 
kansallistamisen tuloksena. Varsin voimakas isku annettiin 
vuoden 1918 jälkipuoliskolla myös kulakistolle, jolta otettiin pois 
ja luovutettiin köyhälistölle huomattava osa maata ja tuotanto
välineitä. Kuitenkaan ei sillä vielä tullut ratkaistuksi kaikkien 
riistäjäluokkien hävittämisen tehtävä. Säilyneet ja tietyssä 
määrin NEP:in 1 ensi vuosina kasvaneet kapitalistiset ainekset 
(»nepmannit” teollisuudessa ja kaupassa sekä kulakit maaseu
dulla) saatiin rajoitetuiksi ja syrjäytetyiksi sosialistisen 
rakennustyön kulussa; niiden olemassaolosta tehtiin loppu 
30-iuvun alussa. Tällöin „nepmanniporvaristo”, jolla ei ollut 
omaa tuotannollista pohjaansa ja joka oli suhteellisen harva
lukuinen, tuli syrjäytetyksi pääasiassa taloudellisin keinoin — 
sosialistista teollisuutta ja kauppaa kehittämällä ja samoin 
sosialistisen valtion veropolitiikan avulla. Kulakisto oli 
SNTLtssä suurilukuisin riistäjäluokka, jolla oli maaseudulla 
varsin huomattava tuotannollinen perusta. Kulakisto hävitettiin 
talonpoikaistalouksien joukkomittaisen kollektivisoinnin poh
jalla ja sen hävittäminen vaati vakavien ei-taloudellisten pakko
toimenpiteiden soveltamista.

Olisi virhe ajatella ainoiksi mahdollisiksi ja pitää yleisinä 
joitakuita riistäjäluokkien hävittämisen menetelmiä. Toisen tai 
toisen menetelmän soveltaminen riippuu historian konkreetti
sista oloista. Kapitalistien kiivas vastustus, tuotantolaitosten 
entisten haltijain sekä insinööri- ja teknikkokunnan huippuker- 
roksen harjoittama sabotaasi pakottivat neuvostovallan joudut
tamaan teollisuuden kansallistamista ja suorittamaan sen täy- 
dellisimmässä, päättäväisimmässä muodossa — takavarikpi- 

. maila tuotantolaitokset ilman minkäänlaista entisille omistajille 
suoritettavaa lunastusta tai korvausta. Se ei kuitenkaan mer
kitse, että sellaisia toimenpiteitä olisi välttämättä sovellettava 
kaikissa maissa. Jo Marx ja Engels ennustivat, että suuromista
jien, maanomistajien ja tehtaili jäin pakkoluovuttaminen voidaan

1 N EP — uusi talouspolitiikka oli neuvostovaltion talouspolitiikkaa kapita
lismista sosialismiin siirtymisen kaudella, ja sen tarkoituksena oli käyttää 
sosialismin rakentamisessa hyväksi markkinoita ja rahataloutta.— Suom.
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suorittaa eri muodoissa. »Tapahtuuko tuo pakkoluovutus lunas
tuksen perustalla vai ilman sitä”, kirjoitti Engels, „se ei riipu 
niinkään paljon meistä kuin niistä olosuhteista, joiden vallitessa 
me tulemme valtaan, ja myöskin erikoisesti itse herrojen suur- 
maanomistajien käyttäytymisestä. Me emme ole lainkaan sillä 
kannalla, ettei lunastusta voida sallia missään olosuhteissa; 
Marx sanoi minulle (ja kuinka usein!) olevansa sitä mieltä, että 
meille tulisi halvimmaksi, jos voisimme päästä koko tuosta 
rosvojoukosta lunastuksella.” 1

Toisin kuin Neuvosto-Venäjällä, jossa tilanherrojen ja kapi
talistien omaisuus takavarikoitiin täysin, Euroopan kansan
demokraattisissa maissa takavarikoitiin ne maat ja tuotantolai
tokset, jotka kuuluivat fasistimiehittäjille tai näiden apureille. 
Muiden omistajakategorioiden suhteen myönnyttiin osittain kor
vaukseen, vaikka se tosiasiallisesti suoritettiin varsin rajoite
tussa mitassa. Kiinan Kansantasavallassa takavarikoitiin kaikki 
maan talouselämässä aikaisemmin hallinneen virkavaltaisen 
comprador-pääoman tuotantolaitokset. Täten syntyi talouden 
valtiollinen sosialistinen lohko, joka alkoi järkkymättömästi 
kasvaa edelleen. Mitä tulee kansallisen porvariston tuotantolai
toksiin, jonka kanssa Kiinan työväenluokka sosialismin raken- 
tamisenkin oloissa säilytti liittonsa, niiden uudistamista sosia
listiseksi omaisuudeksi ei suoritettu väkivaltaisen pakkoluovu
tuksen keinoin, vaan rauhanomaisesti, muuttamalla ne valtion 
ja yksityisten sekayrityksiksi, valtiokapitalismin välityksellä.

Työväenluokan diktatuurin oloissa piti Lenin valtiokapitalis- 
mia sosialismiin johtavana askelmana, yksityiskapitalismin 
rajoittamisen muotona, jota proletaarinen valta voi käyttää 
pikkuporvarillisen luonnonvoimaisuuden kahlitsemiseen, suun
nitelmallisen taloudenpidon juurruttamiseen. SNTL:ssä ei val- 
tiokapitalismi päässyt laajalle kehittymään kapitalistien vastus
tuksen vuoksi, nämä näet panivat toivonsa neuvostovallan 
kumoamiseen. Kiinassa ja Saksan Demokraattisessa Tasaval
lassa on valtiokapitalismista tullut keino, jolla yksityiskapitalis- 
tinen teollisuus ja kauppa muutetaan asteittain sosialistiseksi. 
Tämän talousmuodon välityksellä on toteutettu proletaarista 
politiikkaa, joka käyttää hyväksi ja rajoittaa kapitalistista 
teollisuutta ja kauppaa sekä muuttaa sen sosialistiseksi.

' K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, II osa, s. 395.
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Kansandemokratian maissa saatu sosialismin rakentamisen 
kokemus osoittaa, että sitä mukaa kuin sosialismin asemat lujit
tuvat maailman mittakaavassa, avautuu proletaariselle valtiolle 
laajempia mahdollisuuksia soveltaa mahdollisimman joustavia 
talouselämän sosialistisen uudistamisen muotoja sekä vaikuttaa 
taloudellisin keinoin kapitalistiseen talousmuotoon, jotta se 
saataisiin uudistetuksi sosialistiseksi talousmuodoksi.

Sosialistinen vallankumous ei voi olla johtamatta työtäteke
vien joukkojen ja riistäjien välisen luokkataistelun laajenemi
seen. Mutta riistäjien vastustuksen väkivaltaisen tukahduttami
sen menetelmät voidaan yhdistää menetelmiin, joilla porvaristoa 
ja sen tietoja käytetään sosialistisen talouden rakentamisen 
hyväksi. Lenin piti tuollaista porvariston »hyväksikäyttöä” 
yhtenä proletariaatin luokkataistelun muotona siirtymäkauden 
aikana. Hän piti välttämättömänä asettaa porvariston edustajien 
ja porvarillisten asiantuntijain tiedot ja kokemuksen sosialisti
sen rakennustyön palvelukseen.

Syntyvän sosialismin ja kuolevan kapitalismin välinen lep- 
pymätön luokkataistelu on kapitalismista sosialismiin siirtymi
sen lainmukaisuus ja liikkeellepaneva voima. Tuo taistelu 
kärjistyy siirtymäkauden eräissä vaiheissa, kun ratkaistaan 
kysymystä siitä, »kumpi voittaa”. Neuvostoliitossa tapahtui 
luokkataistelun erityistä kärjistymistä vallankumouksen ensi 
vuosina, kun ratkaistiin sosialismin poliittista voittoa koskevaa 
kysymystä, ja sittemmin kaupungin ja maaseudun kapitalistisia 
aineksia vastaan suunnatun hyökkäyksen vuosina, jolloin rat
kaistiin talouselämässä sosialismin voittoa koskevaa kysymystä. 
Marxismi-leninismi torjuu päättävästi opportunistiset luokka
taistelun »vaimenemista” ja kapitalististen ainesten rauhan
omaista sosialismiin »kasvamista” koskevat teoriat, joita 
SNTL:ssä saarnasivat buharinilaiset, ja joita kansandemokra
tian maissa saarnaavat erilaiset revisionistiset ja nationalistiset 
ainekset. Noiden teorioiden tarkoitus on tylsyttää työtätekevien 
valppaus ja tehdä heidät aseettomiksi luokkavihollisia vastaan 
käytävässä taistelussa. Proletariaatin diktatuuri ei merkitsie. 
kuten Lenin opetti, luokkataistelun päättymistä, vaan sen jatku
mista uusissa muodoissa.

Luokkataistelu on väistämätön kapitalismista sosialismiin 
siirtymisen kaudella, mutta tuon taistelun kärkevyyden aste ja
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muodot voivat olla varsin erilaisia kyseisen maan eri kehitys
kausina ja samoin eri maissa, joissa siirrytään sosialismiin. 
Kuten Lenin on huomauttanut, jää vällastasyösty porvaristo 
vielä pitkäksi aikaa voimakkaaksi kansainvälisten siteittensä,. 
kasaamiensa rikkauksien, suuren kokemuksen ja tietojensa 
ansiosta. Sen voiman lähteenä on myös pientavarantuotanto, 
joka synnyttää jatkuvasti kapitalismia. Monet näistä tekijöistä 
vaikuttavat edelleen myös niissä maissa, jotka lähtevät sosialis
min tielle myöhemmin. Mutta koska nuo maat kehittyvät sosia
listisen maailmanjärjestelmän sisällä, niissä muodostuu luokka- 
voimien keskinäissuhde suotuisammaksi työväenluokalle. Siksi 
luokkataistelun muodot saattavat noissa maissa olla ja ovatkin 
vähemmän kärkeviä.

Tämän osoittaa havainnollisesti Euroopan kansandemokratian maiden 
kehitys. Neuvostoliiton olemassaolo on varjellut ne ulkomaiselta sotilaalliselta 
interventiolta ja estänyt porvaristoa alkamasta kansalaissotaa. Proletariaatin 
diktatuurin väkivaltainen puoli on esiintynyt noissa maissa vähemmän jyrk
känä kuin Neuvosto-Venäjän proletariaatin diktatuurin olemassaolon ensi 
aikoina.

Sosialistisen vallankumouksen historiallisen kokemuksen 
ottavat huomioon paitsi työtätekevät myös heidän luokkavastus- 
tajansa. Siksi kansandemokratian maissa alkaa, sen jälkeen 
kun taantumuksen perusvoimat on murskattu, yhä huomatta
vampi määrä ihmisiä, jotka menneisyydessä kuuluivat riistäjä- 
luokkiin, ja myös porvarillisen sivistyneistön edustajia tajuta, 
että heidän on edullisempaa siirtyä lojaaliseen asenteeseen kan
san valtaa kohtaan kuin jatkaa vastarintaa ja joutua täysin 
lyödyiksi. Elämä opettaa myös, että jos työväenluokan diktatuuri 
heikkenee tai syntyy sisäisiä vaikeuksia tai jos ulkoinen impe
rialistinen taantumus sekaantuu asiaan, vallastasyöstyjen luok
kien jäännökset tekevät yrityksiä pystyttää porvarillisen järjes
telmän. Sen osoittivat havainnollisesti Unkarin tapahtumat vuo
den 1956 lokakuun lopulla, kun ulkoiset ja sisäiset vastavallan
kumouksen voimat käyttivät hyväkseen työtätekevien puolueen 
aikaisemman johdon virheistä johtunutta joukkojen tyytymättö
myyttä ja järjestivät aseellisen taistelun sosialismia vastaan. 
..Sosialististen maiden sisäisen luokkataistelun yleinen kehitys
suunta johtaa sosialismin menestyksellisen rakentamisen oloissa 
sosialististen voimien asemien lujittumiseen ja vihamielisten
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luokkien jäännösten vastarinnan heikentymiseen. Mutta tämä 
kehitys ei tapahdu suoraviivaisesti. Niistä tai näistä sisä- ja 
ulkopoliittisen tilanteen muutoksista johtuen luokkataistelu voi 
tiettyinä ajankohtina kärjistyä. Siksi vaaditaan herkeämätöntä 
valppautta, jotta voitaisiin ehkäistä ajoissa niiden kotimaisten 
ja ulkoisten vihamielisten voimien vehkeilyt, jotka eivät luovu 
yrityksistään horjuttaa kansan järjestelmää ja aiheuttaa eripu
raisuutta sosialististen maiden veljesperheessä.” 1

Sosialismin muuttuminen maailmanjärjestelmäksi pakottaa 
kapitalistisen maailman soveltamaan sitä vastaan rinnan aikai
sempien kanssa myös uusia luokkataistelun muotoja. Yhtenä 
sellaisena muotona ovat imperialistien yritykset eristää sosialis
tiset maat toisistaan, riitaannuttaa ne keskenään. Poliittisena ja 
ideologisena perusaseena, jota kansainvälinen taantumus ja 
sisäisten taantumusvoimien jäännökset tuossa taistelussa käyttä
vät, on nationalismi. Siksi on nykykaudella erikoinen merkitys 
sillä, että johdonmukaisesti toteutetaan proletaarisen interna
tionalismin järkkymättömiä periaatteita ja että kommunistiset 
ja työväenpuolueet taistelevat porvarillisen nationalismin ja 
kansallisen itsekkyyden jätteitä vastaan.

8. Luokat ja valtio sosialismin vallitessa.
Luokkarajojen häviäminen siirryttäessä kommunismiin.
Sosialistisen valtiovallan kehittyminen yhteiskunnan 

kommunistiseksi itsehallinnoksi

Sosialismin oloissa yhteiskunnan luokkarakenne muuttuu 
perinjuurin, minkä seurauksena muuttuu myös luokkataistelua 
koskevan kysymyksen asettelu.

Kun sosialismi voitti SNTL:ssä, hävisivät sieltä riistäjäluo- 
kat. Ihmisen harjoittama toisen ihmisen riisto poistettiin täysin', 
hävitettiin luokkayhteiskunnan peruspiirre: ihmisten jakautumi
nen sellaisiin ryhmiin, joista toinen voi anastaa toisen työn sen 
seurauksena, että niillä on erilainen paikka yhteiskuntatalouden 
järjestelmässä. SNTL:n luokkarakenteen muuttuminen ilmeni 
myös siinä, että itse työkansan kasvot uudistuivat. Nykyisin 
on SNTLrn väestö kokonaan kytkeytynyt sosialistisiin talou

1 T ie kommunismiin, ss. 478—479.
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den muotoihin. Vuonna 1961 muodostivat työläiset ja toimihen
kilöt yli 72% SNTL:n väestöstä ja kollektiivitalonpoikaisto noin 
28%.

Työväenluokka uurastaa sosialistisissa tuotantolaitoksissa, 
jotka ovat koko kansan omaisuutta. Yhdessä koko kansan kanssa 
sen hallussa ovat tuotantovälineet ja niin muodoin se ei enää ole 
proletariaatti — tuotantovälineitä vailla oleva luokka. Työväen
luokka jää sosialisminkin vallitessa edistyksellisimmäksi, järjes- 
tyneimmäksi yhteiskunnan voimaksi. Sen johtava osa yhteis
kunnassa päättyy vasta kun kommunismi on rakennettu, jolloin 
luokat häviävät.

Talonpojat ovat lakanneet sosialismin vallitessa olemasta 
pientavarantuottajia, he ovat muuttuneet kollektiivitalouksien 
jäseniksi ja perustavat olemassaolonsa sosialistiseen omistuk
seen ja kollektiiviseen työhön. Kun työväenluokalle on ominaista 
sosialistinen pyrkimys, niin talonpoikaistolla oli aikaisemmin 
huomattavana tavarakapitalistinen pyrkimys. Nyt taas sekä työ
väenluokka että talonpoikaisto perustavat olemassaolonsa yhte
näiseen sosialistiseen talousjärjestelmään, joka on lujittunut 
sekä kaupunkiin että maaseudulle. Noiden luokkien väliset erot 
määrää sosialistisen omistuksen kahden muodon, valtiollisen 
omistuksen ja kollektiivitalouksien osuuskunnaiden omistuksen 
olemassaolo. Tästä johtuu, että työläisten ja talonpoikien suhde 
tuotantovälineisiin ja niiden osa yhteiskunnallisen työn järjeste
lyssä ei ole täysin samanlainen, niiden tulonsaannin muodoissa 
on myös eroavuutta.

Työläiset ja talonpojat eivät kuitenkaan vain eroa toisistaan, 
vaan niitä myös. yhdistävät toisiinsa sosialistisessa taloudessa 
tehtävä yhteinen työ, niiden perusetujen yhteisyys ja kommunis
min rakentamisen päämäärän yhteisyys. Noiden luokkien välinen 
liitto ilmaisee sosialismin oloissa paitsi niiden perusetujen 
ykseyttä, myös niiden enenevää lähentymistä keskenään talou
dellisessa, poliittisessa, kulttuurillisessa ja aatteellisessa suh
teessa.

Työläisiä ja talonpoikia on lähentynyt myös sivistyneistö 
sosialistisen rakennustyön kulussa. Kun se vanhassa yhteiskun
nassa oli lähtöisin pääasiassa omistavista luokista, niin sosia
lismin vallitessa se on muuttunut kokoonpanoltaan työläis-talon- 
poikaiseksi sivistyneistöksi, jonka perusjoukon muodostavat



työväenluokasta, talonpoikaistosta ja muista työkansan kerrok
sista peräisin olevat ihmiset. Myöskin sivistyneistön toiminta on 
muuttunut ja jalostunut: kun sen perusosan on kapitalismin 
vallitessa pakko palvella kansan sortajia, koska talous ja valtion 
laitokset kuuluvat porvaristolle, niin sosialismin vallitessa 
sivistyneistö palvelee kansaa.

Sosialismin voitto pani alulle työväenluokan, talonpoikaiston 
ja sivistyneistön välisten eroavuuksien nivelloitumisprosessin, 
joka jatkuu koko kommunismin korkeampaan vaiheeseen siirty
misen ajan. Tuo prosessi kytkeytyy yhteiskunnallisen työn
jaon vanhojen muotojen — kaupungin ja maaseudun välisen ja 
ruumiillisen ja henkisen työntekijäin välisen — jätteiden hävittä
miseen. Sen aineellisena pohjana on tuotantovoimien kehittymi
nen, tuotantosuhteiden kehittyminen ja täydellistyminen. Se 
edellyttää niin ikään yhteiskunnan kulttuurin vastaavaa nousua, 
joka tasoittaa myös. siinä suhteessa maaseudun ja kaupungin, 
ruumiillisen työn tekijäin ja henkisen työn tekijäin välistä 
eroa.

Työväenluokan ja kollektiivitalonpoikaiston välisten rajojen 
katoamisen mitä tärkeimpänä ehtona on kommunismin aineelli
sen ja teknillisen perustan luominen. Tuon perustan luomisen 
kulussa muuttuu maataloustyö yhä enemmän yhdeksi teollisen 
työn lajiksi: työnsä luonteen ja kulttuurisen ja teknillisen 
tasonsa puolesta talonpojat lähenevät työläisiä.

Tuotantovoimien kasvun pohjalta täydellistyvät ja kehittyvät 
sekä valtiollinen että osuustoiminnallinen talousmuoto. Kuten jo 
edellä sanottiin, tämä edistää osuustoiminnallisen omistuksen ja 
koko kansan omistuksen lähentymistä ja myöhemmin myös yhty
mistä. NKP:n ohjelmassa asetetaan tehtäväksi rakentaa perus
piirteiltään kommunistinen yhteiskunta SNTL:ään kahden vuosi
kymmenen kuluessa. Tuon tehtävän ratkaisemisen ja kommunis
min aineellisen ja teknillisen perustan luomisen yhteydessä 
tapahtuu toisella vuosikymmenellä asteittainen siirtyminen yhte
näiseen, koko kansan omistukseen, kaupungin ja maaseudun 
väliset oleelliset eroavuudet tulevat suurin piirtein hävitetyiksi 
sekä tapahtuu luokkien välisten eroavuuksien vielä olemassaole
vien jäännösten poistaminen.

Kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan luominen 
on niin ikään pohjana ruumiillisen ja henkisen työn välisiä
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oleellisia eroja poistettaessa. Täyskoneellistamisen pohjalla 
häviää jo ensi vuosikymmenen aikana raskas ruumiillinen työ 
teollisuudesta, maataloudesta, rakennustyömailta, kulkulaitok
sesta ja kunnallistaloudesta. Kaksikymmenvuotiskauden ku
luessa suoritetaan joukkomitassa tuotannon täyskoneellistami- 
nen ja automatisointi. Tekniikan edistys, tulee muuttamaan 
entistä enemmän välittömien tuottajien työn luonnetta, ja se 
edistää ruumiillisen ja henkisen työn elimellistä yhdistymistä 
heidän toiminnassaan. Samanaikaisesti kasvaa ruumiillisen työn 
tekijöiden kulttuurinen ja teknillinen taso, joka lähentää heitä 
henkisen työn tekijöihin. Sillä pohjalla häviävät myöhemmin, 
toisaalta työläisten ja talonpoikien ja toisaalta työläisten ja 
sivistyneistön väliset erot. Tärkeä osa noiden erojen poistami
sessa on kansan koululaitosjärjestelmällä, joka rakentuu. 
SNTL:ssä sillä tavoin, että nousevan polven opetus ja kasvatus 
on kiinteässä yhteydessä elämään ja tuottavaan työhön, että. 
aikuinen väestö voi tuotannollisen työnsä ohella jatkaa opinto
jaan ja kohottaa sivistystasoaan oman kutsumuksensa ja yhteis
kunnan tarpeiden mukaisesti. Työpäivän lyhentäminen tulee niin, 
ikään edistämään kulttuuritason kasvua ja kommunistisen, 
yhteiskunnan jäsenten monipuolista kehitystä.

Työväenluokan, talonpoikaisten ja sivistyneistön välisten 
rajojen häviäminen päättyy täydellisesti, kun ne muuttuvat luo
kattoman kommunistisen yhteiskunnan uurastajiksi, yhteiskun
nan, joka ei enää tunne minkäänlaisia yhteiskunnallisia eroja.

Toisin kuin riistäjäluokkien hävittäminen, joka suoritettiin 
luokkataistelun oloissa, kun kapitalistinen yhteiskunta muutet
tiin vallankumouksellisesti sosialistiseksi, työväenluokan, talon
poikaisten ja sivistyneistön välisten rajojen häviäminen on 
asteittainen prosessi, joka suoritetaan kansan sosiaalisen, poliit
tisen ja aatteellisen yhtenäisyyden oloissa eikä siihen liity min
käänlaisia luokkien yhteentörmäyksiä.

Nuo perinpohjaiset muutokset oli jätetty huomioimatta 
Stalinin tunnetussa väittämässä, jonka mukaan sosialismin voi
mien kasvaessa luokkataistelun on yhä enemmän ja  enemmän 
kärjistyttävä. Teoreettisesti pätemätön ja marxismrn-leninismin 
kanssa ristiriidassa oleva Stalinin väittämä aiheutti vakavaa 
vahinkoa sosialismin rakennustyölle, se oli sosialistisen 
laillisuuden loukkaamisen perusteluna ja teki mahdolliseksi
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-yksilönpälvonnan tilanteessa varotoimenpiteet rehellisiä puo
lue- ja neuvostotyöntekijöitä kohtaan..

Riistäjä luokkien hävittäminen ja yhteiskunnan sosiaalisen, 
poliittisen ja aatteellisen ykseyden aikaansaaminen merkitsevät, 
ettei maan sisällä enää ole pohjaa luokkien väliselle taistelulle. 
Luokkataistelun kärki kääntyy ulospäin, vihamielisiä kapitalis
tisen maailman voimia vastaan, jotka eivät lakkaa taistelemasta 
sosialismia vastaan. Jää tietenkin välttämättömäksi taistelu 
rajan takaa lähetettyjä kapitalistisen maailman asiamiehiä vas
taan, mikä vaatii sammumatonta valppautta kaikilta työtäteke
viltä. Jää niin ikään välttämättömyys taistella kapitalistisen 
-maailman aatteellista vaikutusta vastaan. Sosialistisessa yhteis
kunnassa ei enää ole luokkia, joita vastaan olisi käytävä taiste
lua, mutta on vielä säilynyt yhteiskunnanvastaisia ja rikollisia 
.aineksia, sellaisten vanhan yhteiskunnan mitä vahingollisimpien 
perinteiden ja jäänteiden hengissäpitäjiä, kuin ovat varastelu, 
keinottelu, lahjustenotto, toisten kustannuksella eläminen, mel- 
lastelu jne. Tuota pahaa vastaan käyvät valtioelinten ohessa 
taistelua kansalaisjärjestöt, neuvostoyhteiskunnan kaikkien 
sosiaalisten ryhmien etumaiset ihmiset, ja  se lujittaa entistä 
■enemmän sen aatteellista ykseyttä.

Sosialismin voiton mukana ja yhteiskunnan luokkarakenteen 
muuttuessa alkaa uusi jakso sosialistisen valtion kehityksessä. 
Maan sisäisten riistäjäluokkien vastarinnan kukistamisen teh
tävä jää pois, kuoleutuu, koska nuo luokat on jo hävitetty. Sosia
listisen valtion päätehtävät — taloudellis-organisatoriset sekä 

iculttuuri- ja kasvatustehtävät — laajentuvat kaikin puolin. Alkaa 
proletariaatin diktatuurin valtion kasvaminen koko kansan 
sosialistiseksi valtioksi. Tuo prosessi päättyy, kun sosialismi 

-voittaa täydellisesti ja lopullisesti ja SNTL siirtyy kommunismin 
laajamittaiseen rakentamiseen, kun ..proletariaatin diktatuuri on 
täyttänyt historiallisen tehtävänsä ja käynyt sisäisen kehityksen 
tehtävien kannalta katsoen Neuvostoliitossa tarpeettomaksi” '. 
Sosialistisen yhteiskunnan sisällä ei enää ole sellaisia luokkia, 
joita varten diktatuuri olisi välttämätön. Valtio ei enää esiinny 
yhden luokan valtana, vaan koko neuvostokansan etujen ja tah- 

.don ilmaisijana. Muodostuttuaan sosialistisen vallankumouksen

1 H e kommunismiin, s. 660.
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voiton seurauksena proletariaatin diktatuurin valtioksi se on 
muuttunut sosiaalisen pohjansa herkeämättömän laajentamisen 
tuloksena todella koko kansan vallan järjestöksi.

Proletariaatin diktatuuri on, kuten aikaisemmin (ks. § 2) 
mainittiin, kapitalismista sosialismiin siirtymisen kauden valtio. 
Koko kansan sosialistinen valtio on lopullisesti lujirtautuneen, 
kohti kommunismia kulkevan sosialistisen yhteiskunnan poliitti
nen järjestö. Siirtyminen proletariaatin diktatuurista koko 
kansan valtioon ei ole toisen tyyppisen valtion vaihtamista toi
seen, vaan samantyyppisen sosialistisen valtion edelleenkehittä
mistä. „Syntymähetkestään lähtien proletariaatin diktatuurilla 
on ollut yleisen sosialistisen demokratian piirteitä", on 
N. S. Hruätsev huomauttanut. ..Sosialismin kehittyessä nämä 
piirteet voimistuvat ja sosialismin täydellisen voiton tuloksena 
ne muodostuvat määrääviksi.” 1

Koko kansan valtio syntyy proletariaatin diktatuurin val
tiosta. Syntyy siksi, kun proletariaatin diktatuurin historiallinen 
tehtävä maan sisällä on tullut täytetyksi, mutta eivät vielä kaikki 
tehtävät, jotka vaativat valtion olemassaoloa, ole loppuun 
ammennetut. Koko kansan vallan järjestönä valtio jää välttä
mättömäksi kommunismin täydelliseen voittoon saakka.

Valtion välttämättömyys johtuu sekä sosialistisen yhteiskun
nan kehittymisen ulkoisista että sisäisistä edellytyksistä. Kapi
talistisen maailman olemassaolo luo ulkoisen sotilaallisen hyök
käyksen uhan. Sen vuoksi niin kauan kuin imperialismi säilyy 
ja säilyy hyökkäyssotien vaara, sosialistisella valtiolla on ulkoa
päin tulevan hyökkäyksen varalta sotilaallisen puolustuksen 
tehtävät, ja siihen tarvitaan sellaisia elimiä kuin armeija, tiedus
telu jne. Kun sosialistinen valtio esiintyy kapitalistisiin maihin 
nähden sosialismin saavutusten puolustamisen välineenä, niin 
sosialistisen leirin sisäpuolella se palvelee maiden välisen poliit
tisen, taloudellisen ja kulttuurillisen keskinäisavun välineenä.

Kuten Lenin osoitti kirjassaan »Valtio ja vallankumous”, 
sosialismin vallitessa valtiota tarvitaan suojelemaan sosialis
tista omaisuutta varkailta ja rosvoojilta ja samoin valvomaan 
työn ja kulutuksen määrää sekä toteuttamaan työn mukaan 
tapahtuvan jakamisen sosialistista periaatetta. Kommunismin

1 Tie kommunismiin, s. 259.
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ensimmäisessä vaiheessa työ ei vielä muutu yhteiskunnan kaik
kien jäsenten ensimmäiseksi elämäntarpeeksi eikä ihmisten tie
toisuus. vielä ole saavuttanut sellaista tasoa, että kaikki noudat
taisivat vapaaehtoisesti sosialistisen yhteiselämän sääntöjä. 
Valtio kasvattaa kansaa sekä käyttää pakotuskeinoja niihin 
yksilöihin nähden, jotka vieroksuvat rehellistä työtä eivätkä nou
data sosialistisen yhteiselämän sääntöjä. Sosialistisen yhteis
kunnan poliittisena järjestönä, koko kansan tahdon ilmaisijana 
valtio johtaa maan suunnitelmallista taloudellista kehitystä, 
valvoo työtätekevien etujen mukaisesti työn ja kulutuksen mää
rää, turvaa kulttuurin kasvun ja kansan monipuolisen kasvatta
misen sekä sen, että joukoissa kehittyy uusi kommunistinen 
suhtautuminen työhön. Ilman, että valtio johtaa yhteiskuntaa, on 
mahdotonta sosialistisen yhteiskunnan normaali työskentely ja 
kommunismiin siirtyminen.

Kun kehittynyt kommunistinen yhteiskunta tulee rakennetuksi 
(ja ehdolla, että sosialismi voittaa ja lujittuu kansainvälisellä 
areenalla), valtio kuoleutuu; ihmisten hallitsemisen sijaan 
tulee, kuten Engels asian ilmaisee, asioiden hoito ja tuotantopro
sessien johtaminen. Silloin yhteiskunnan talous- ja kulttuurielä
män johtamisella ei tule olemaan poliittista luonnetta ja se 
toteutetaan ilman valtiota. Sosialismin vallitessa taas tuolla 
johtamisella on poliittinen luonne, se on valtion tehtävä ja se 
toteuttaa kommunistisen puolueen politiikkaa, joka tähtää sosia
listisen järjestelmän, työväenluokan ja talonpoikaisten välisen 
liiton, näiden luokkien ja sivistyneistön välisen veljellisen yhteis
toiminnan ja kansojen ystävyyden lujittamiseen, kommunismin 
rakentamiseen. Sosialistisen valtion elinten taloudellis-organisa- 
torinen sekä kulttuuri- ja kasvatustyö suoritetaan kapitalismin 
jäänteitä vastaan käydyssä taistelussa, mikä myös antaa sille 
poliittisen luonteen.

Täten valtio on elintärkeä välttämättömyys kommunismin 
ensimmäisessä vaiheessa.

Marxismi-leninismi on aina käynyt taistelua pikkuporvarilli
sia anarko-syndikalistisia teorioita vastaan, jotka pitävät poliit
tista järjestöä ja jokaista valtiovaltaa pahana, kiistävät yhteis
kunnan taloudellisen ja poliittisen elämän keskitetyn johtamisen 
merkityksen ja välttämättömyyden. Lenin tähdensi, että kommu
nismin toteuttaminen edellyttää sen ammatillisen ja paikallisen
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pirstoutuneisuuden poistamista, joka on yhtenä pääoman voi
man ja työn voimattomuuden lähteenä. Samalla sosialismi ja 
kommunismi vaativat yhtenäistä suunnitelmallista johtoa ja 
kansan mitä laajimman aloitteellisuuden kehittämistä. Talous
elämässä johtuu demokraattinen sentralismi itse sosialistisen 
suurtalouden luonteesta, tuotantovälineiden yhteiskunnallisesta 
omistuksesta.

Nykyajan revisionistit esiintyvät talouselämän keskitettyä 
hallintoa vastaan ja samastavat sen virkavaltaisten hallinto- 
menetelmien kanssa. On kuitenkin olemassa periaatteellinen ero 
joukkojen aloitteellisuuden kehittymistä ehkäisevän virkavaltai
sen sentralismin ja demokraattisen sentralismin välillä. Jälkim
mäinen vaatii miljoonia ihmisiä käsittävien työkansan joukkojen 
vetämistä valtion ja taloudellisen rakennustyön hallintoon, pai
kallisen kokemuksen kaikkinaista huomioonottamista sekä jouk
kojen luovaa aloitteellisuutta.

Sosialismi on itse kansanjoukkojen luomistyön tulos, niiden 
tietoisen uudistavan toiminnan tulos. Tuon joukkojen luovan 
toiminnan innoittajana ja järjestäjänä esiintyvät kommunistinen 
puolue ja sosialistinen valtio. Sosialistinen demokratia on avan
nut joukkojen luovalle toimeliaisuudelle kaikilla yhteiskuntaelä
män aloilla rajattoman liikkumatilan.

Sosialistisessa yhteiskunnassa merkitsee demokratia demo
kratian uutta tyyppiä, mittaamattomasti korkeampaa kuin on 
porvarillinen demokratia. Sen määrää ennen kaikkea sosialisti
nen talousjärjestelmä, jonka poliittisena päällysrakenteena 
sosialistinen demokratia on. Sosialistinen demokratia, päinvas
toin kuin muodollinen porvarillinen demokratia, ei pelkästään 
julista, vaan turvaa myös tosiasiallisesti kaikille yhteiskunnan 
jäsenille oikeudet ja vapaudet: oikeuden työhön, sivistykseen ja 
lepoon, äänioikeuden, oikeuden osallistua valtion ja kansan
talouden hallintoon, sanan-, paino- ja omantunnon vapauden ja 
samoin reaalisen mahdollisuuden kehittää henkilökohtaisia 
kykyjä.

Sitä mukaa kuin kommunismia lähestytään, kehittyy sosialis
tinen demokratia yhä enemmän. Se on lainmukainen prosessi, 
sillä kommunismin rakennustyö liittyy läheisesti kaikilla yhteis
kunnan taloudellisen, valtiollisen ja kulttuurielämän aloilla 
tapahtuvaan joukkojen toimeliaisuuden jatkuvaan kohoamiseen.
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Kaikkien neuvostoihmisten luovan aloitteellisuuden ja toime
liaisuuden kohottamisessa ovat olleet apuna monet toimenpiteet, 
joihin viime vuosina on ryhdytty liittotasavaltojen oikeuksien 
laajentamiseksi taloudellisessa ja kulttuurirakennustyössä, liial
lisen keskityksen poistamiseksi teollisuus- ja maataloustuotan
non suunnittelusta sekä teollisuuden ja rakennustoiminnan 
hallinnon uudelleenjärjestämiseksi. Kommunistisen puolueen 
toimenpiteet, joiden tarkoituksena on vireyttää paikallista aloit
teellisuutta sekä kehittää teollisuuden ja maatalouden hallinnon 
muotoja entistä täydellisemmiksi, merkitsevät sosialistisen 
demokratian kehittämisessä suurta askelta.

Sosialistinen demokratia luo suotuisimmat ehdot sille, että 
mitä laajimmat työkansan joukot saataisiin mukaan osallistu
maan jatkuvasti ja säännöllisesti yhteiskunnallisten ja valtiol
listen asioiden ratkaisemiseen. Kommunismin rakentaminen 
vaatii sosialistisen demokraattisuuden jatkuvaa kasvua kaikilla 
tahoilla: neuvostojen merkityksen voimistumista, ammattiyhdis
tysten toimeliaisuuden ja niiden tuotannon johtamiseen osallis
tumisen tehostamista, valtioelinten ja virkamiesten toiminnan 
tehokasta valvontaa laajojen joukkojen taholta sekä yleisen 
mielipiteen merkityksen kohoamista neuvostoyhteiskunnan kai
killa elämänaloilla.

Sosialistisen valtioelämän kehittämisen pääsuuntana on 
demokratian kaikkinainen kehittäminen, kaikkien kansalaisten 
saaminen osallistumaan taloudellisen ja kulttuurirakennustyön 
johtamiseen ja yhteiskunnallisten asioiden hoitoon. Sen vuoksi 
yhteiskunnallisten järjestöjen, siinä luvussa mm. sellaisten työ
kansan valtiollisten joukkojärjestöjen kuin neuvostojen, merki
tys kasvaa ja niiden tehtävät laajenevat. Puolue toteuttaa suun
taa, jonka mukaan monet tehtävät, joita nyt suorittavat valtion 
laitokset, siirtyvät vähitellen kansalaisjärjestöjen hoitoon. Täl
löin esimerkiksi sellaista tehtävää kuin yhteiskunnallisen järjes
tyksen ja kansalaisten oikeuksien suojelua tulevat hoitamaan 
rinnan valtioelinten kanssa myös kansalaisjärjestöt (kansan 
järjestysmiesryhmät, toverioikeudet jne.), mikä suo mahdollisuu
den ehkäistä yhteiskunnalle vahingollisia tekoja. Erinäisten 
tehtävien siirtyminen valtioelimiltä kansalaisjärjestöille ei tule 
heikentämään sosialistisen valtion osuutta kommunismin 
rakennustyössä, vaan laajentaa ja lujittaa sosialistisen demo
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kratian poliittista pohjaa ja turvaa sen edelleen kehittä
misen.

Sosialistisen demokratian laaja kehittäminen lujittaa valtio
valtaa ja valmistelee samalla sen kuoleutumisen ehtoja, sellai
seen yhteiskuntajärjestykseen siirtymisen ehtoja, jolloin 
yhteiskunnan hallintoa hoidetaan ilman erityisiä poliittisen 
vallan laitoksia, ilman valtiollista pakotusta.

Jotkut marxilaisuuden vastustajat syyttävät kommunisteja 
siitä, että nämä ryhtyvät toimenpiteisiin, joilla vahvistetaan 
sosialistista valtiota ja sen puolustusmahtia, sen sijaan, että 
myötävaikuttaisivat sen mitä pikaisimpaan kuoleutumiseen.. 
Heitä säestävät nykyajan revisionistit, jotka väittävät, että val
tion kuoleutumisen kysymys on tärkein ja peruskysymys, jonka 
ratkaisemisesta riippuu sosialismin tulevaisuus. He uhkailevat 
sosialismia rappeutumisella ja virkavaltaistumisella, ellei huo
lehdita valtion mahdollisimman pikaisesta kuoleutumisesta.

Marxilaiset ovat aina pitäneet välttämättömänä, että sosia
listinen valtio juurisi pois: virkavaltaisuuden, tuon sosialismia 
edeltäneiden hallintomenetelmien jäänteen. Sen tehtävän tärkein 
ratkaisukeino on, että laajat kansanjoukot vedetään mukaan 
valtion hallintoon. Jos taas kehotetaan virkavaltaisuutta vas
taan käytävän taistelun varjolla valtion pikaiseen kuolettami
seen, jos julistetaan valtion kieltämistä sosialismin oloissa, kun 
vielä on olemassa kapitalistinen maailma, ja etenkin kapitalis
mista sosialismiin siirtymisen kauden oloissa, merkitsee se 
työtätekevien riisumista aseista heidän luokkavihollistensa 
edessä. Valtion kuoleutumisprosessia ei voida jouduttaa millään 
keinotekoisilla toimenpiteillä. Valtiota ei kukaan lakkauta, se 
kuoleutuu vähitellen sen tuloksena, että poliittisen vallan välttä
mättömyys häviää. Se käy mahdolliseksi silloin, kun sosialistinen 
valtio täyttää historialliset tehtävänsä. Siksi ei saa asettaa vas
takkain sosialistisen valtion lujittamiseen kohdistuvaa huolen
pitoa ja sen kuoleutumisen prosessia ja näköaloja; ne ovat 
saman mitalin kaksi puolta.

„Valtion kuoleutumisen kysymys, mikäli se ymmärretään 
dialektisesti, on kysymys sosialistisen valtioelämän kehittymi
sestä kommunistiseksi yhteiskunnalliseksi itsehallinnoksi. 
Kommunisminkin aikana tulee olemaan yhteiskunnallisia tehtä
viä, jotka ovat yhdenmukaisia valtion nykyisten tehtävien
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kanssa, mutta luonteeltaan ja suoritustavoiltaan ne ovat toisen
laisia kuin nykyisellä kehitysasteella.” 1

Valtion kuoleutuminen merkitsee: 1) että valtiollisen pako
tuksen ja sitä suorittavien elinten tarve häviää; 2) että taloudel- 
lis-organisatoriset sekä kulttuuri- ja kasvatustyön tehtävät 
muuttuvat valtiollisista kansalaisjärjestöjen tehtäviksi; 3) että 
kaikki kansalaiset saadaan mukaan yhteiskunnallisten asioiden 
hoitoon ja että poliittisen vallan elinten välttämättömyys häviää. 
Kun kaikki yhteiskunnan luokkiin jakautumisen jäljet häviävät, 
kun kommunismi saa täydellisen voiton kaikkialla maailmassa, 
katoaa myös valtion tarpeellisuus. Yhteiskunta ei enää tule tar
vitsemaan aseistettujen ihmisten erikoisosastoja turvaamaan 
yhteiskuntajärjestystä ja -kuria. Ja silloin se voi, Engelsin 
sanoja käyttäen, luovuttaa valtiokoneen muinaisesineiden 
museoon rukin ja pronssikirveen viereen.

9. Kommunistinen puolue johtavana voimana sosialismin 
ja kommunismin rakennustyössä

Sosialisminpa kommunismin rakentamisen välttämättömänä 
ehtona on, että sitä johtaa marxilainen puolue. Kuten jo ylem
pänä mainittiin, ei proletariaatti voi ilman kokenutta ja taiste
luissa karaistunutta marxilaista puoluetta karistaa harteiltaan 
kapitalismin iestä ja pystyttää omaa poliittista valtaansa. Pro
letariaatin puolueen merkitys kasvaa vieläkin enemmän, kun 
työväenluokka ottaa käsiinsä valtiollisen vallan.

Lenin huomautti vallankumousten historiassa olleen esimerk
kejä siitä, että kun vallankumoukselliset voimat ovat ottaneet 
käsiinsä valtiovallan, mutta eivät ole tietäneet, mitä sillä teh
dään, on se aiheuttanut niiden tappion. Sellaisiin vallankumouk
siin nähden on proletariaatin vallankumous verrattomasti 
paremmassa asemassa siinä, että proletariaatti tietää, miten se 
lujittaa voittonsa ja käyttää valtiovaltaansa koko työkansan etu
jen hyväksi, sosialismin voiton hyväksi. Tuolla tiedolla sen 
varustaa marxilainen puolue.

1 N. S. HruStSev, Neuvostoliiton kansantalouden .kehittämisen tavoiteluvut 
vuosiksi 1959—1965. Vieraskielisen kirjallisuuden kustannusliike, Moskova 
1959, s. 129.
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Sosialistisen vallankumouksen voiton jälkeen tulee proleta
riaatin tehtäväksi lujittaa saavutettu valta, tukahduttaa val- 
lastasyöstyjen riistäjäluokkien vastustus ja puolustaa prole
taarista diktatuuria ulkoisten vihollisten hyökkäyksiltä. Proleta
riaatin on voitettava epävakaiden pikkuporvarillisten kerrosten 
horjunta, saatava puolelleen työkansan laajat joukot, vedettävä 
ne mukaan sosialistiseen rakennustyöhön, kehitettävä yhteiskun
nan taloudellisen järjestelmän uudistamistyö sekä järjestettävä 
uuden sosialistisen talouselämän ja kulttuurin rakentaminen. 
Jotta voitaisiin menestyksellä saada nuo tehtävät ratkaistuiksi, 
jotta voitaisiin käydä voitokasta taistelua vanhan yhteiskunnan 
voimia ja perinteitä vastaan, proletariaatille on välttämätöntä 
mitä suurin tietoisuus, kestävyys, rivien tiiviys ja järjestynei
syys. „Tätä taistelua ei voida käydä menestyksellisesti ilman 
rautaista ja taistelussa karaistunutta puoluetta, joka nauttii 
kyseellisen luokan kaikkien rehellisten ainesten luottamusta, 
ilman puoluetta, joka kykenee seuraamaan joukkojen mielialaa 
ja vaikuttamaan siihen.” 1

Puolue vie joukkoihin kurin ja järjestyneisyyden hengen, se 
yhdistää työkansan eri osastot yhtenäisen päämäärän nimessä 
ja suorittaa proletariaatin diktatuurin johtavan ja suuntaavan 
voiman osaa.

Sosialistisen vallankumouksen historiallinen kokemus vuo
den 1871 Pariisin Kommuunista meidän päiviimme asti todistaa 
vääjäämättömästi, että proletariaatin diktatuurin saavuttamisen, 
kehittämisen ja lujittamisen ratkaisevana edellytyksenä, toteu
tettiin se sitten millaisessa muodossa tahansa, on, että sitä joh
taa proletaarinen puolue. Se on sosialistisen vallankumouksen 
kehityksen lainmukaisuus, joka on voimassa kaikkien sosialis
min tielle lähtevien maiden osalta.

Kommunistinen puolue toteuttaa johtavaa osuuttaan sellais
ten valtiollisten ja kansalaisjärjestöjen kokonaisen järjestelmän 
välityksellä, jotka yhdistävät sen laajoihin työkansan joukkoi
hin. Niihin kuuluvat ennen kaikkea sellaiset valtiolliset järjestöt 
kuin työtätekevien edustajien neuvostot, jotka muodostavat 
SNTL:n poliittisen perustan ja yhdistävät kaikki työtätekevät 
(neuvostojen kaltaisia ovat valtiolliset järjestöt muissakin * 39

1 V. I. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 28.
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sosialistisissa maissa, esimerkiksi kansanneuvostot Bulgariassa, 
kansalliskomiteat Tsekkoslovakiassa jne.). Tärkeä sija yhteis
kunnan poliittisessa elämässä on niin ikään ammattiyhdistyk
sillä, osuuskunnilla, nuorisoliitoilla ja muilla kansalaisjärjes
töillä. Kansandemokratian maissa on suuri osuus kansalli
sen (tai Kansan-) rintaman järjestöillä, jotka tiivistävät 
kansanjoukot työväenluokan johdolla laajaksi, yhtenäiseksi 
liitoksi.

Kaikkien noiden järjestöjen välityksellä erilaiset työkansan 
kerrokset ilmaisevat pyrkimyksensä ja tahtonsa. Noihin järjes
töihin nojaa työväenluokan puolue. „Näin muodostuu joustava 
ja verraten laaja, erittäin voimakas proletaarinen koneisto, joka 
muodollisesti ei ole kommunistinen ja jonka avulla puolue on 
läheisessä yhteydessä luokkaan ja joukkoihin ja jonka avulla 
toteutetaan puolueen johdolla luokan diktatuuria", kirjoitti 
V. I. Lenin.1

Proletariaatin diktatuurin, kasvaminen koko kansan sosialis
tiseksi valtioksi liittyy koko tuon valtiollisten ja kansalaisten 
joukkojärjestöjen järjestelmän jatkuvaan kehitykseen. Eikä koko 
kansan sosialistisen demokratian kehitys tällöin heikennä, vaan 
päinvastoin voimistaa puolueen toteuttaman johdon merkitystä, 
sillä puolue kehittelee oikean poliittisen linjan, määrittelee kaik
kien kansalais- ja valtiollisten järjestöjen toiminnan suunnan 
ja yhdistää niiden työn. Vain sellainen puolue, joka ilmaisee 
koko kansan etuja, johon kiteytyy kansan kollektiivinen järki ja 
joka yhdistää riveihinsä kansan parhaimmiston, on kykenevä 
ja sovelias valvomaan kaikkien järjestöjen ja vallan elinten 
työtä. Puolueen toteuttama johto turvaa kaikkien valtiollisten 
kysymysten ratkaisemisen koko kansan, eikä virasto- tai ryhmä- 
etujen näkökannalta. Siksi kaikki yritykset erottaa joidenkin 
valtioelinten taikka kansalaisjärjestöjen toiminta puolueen joh
don alaisuudesta, syrjäyttää ne puolueen valvonnasta ovat 
vahingollisia ja ristiriidassa kansan etujen kanssa. Puolueen 
valvonnasta irrottaminen johtaa väistämättä epäonnistumisiin 
työssä ja joukoista irtaantumiseen. Puolueen toteuttama johto 
ja kiinteä yhteys joukkoihin on kaikkien sosialistisen valtion 
elinten voiman lähde.

1 V. /. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 31.
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Puolue johtaa kaikkia valtiollisia ja kansalaisjärjestöjä 
jäsentensä välityksellä, jotka työskentelevät noissa järjestöissä 
ja kuuluvat niiden johtaviin elimiin. Tällöin ei puolue tietenkään 
asetu noiden järjestöjen tilalle, vaan päinvastoin kehittää kaikin 
tavoin niiden aloitteellisuutta ja omatoimisuutta, turvaa niiden 
toiminnan demokraattisen luonteen.

Porvariston ideologit väittävät useasti, että kommunistisen 
puolueen johtava osa yhteiskuntaelämässä ei sovi yhteen demo
kratian kanssa. He selittävät, että demokratia edellyttää ehdot
tomasti monipuoluejärjestelmän olemassaoloa, ja kieltäytyvät 
tällä perusteella tunnustamasta neuvostojärjestelmän demo
kraattista luonnetta.

On täysin luonnollista, että maissa, joissa on antagonistisia 
luokkia, muodostuu koko joukko poliittisia puolueita, jotka ilmai
sevat erilaisten luokkien etuja. Se ei kuitenkaan ole demokratian 
todellinen mittapuu ja tae. Useiden puolueiden olemassaolo ei 
estänyt imperialistisia hallituksia aloittamasta v. 1914 maail
mansotaa vastoin kansan tahtoa. Aivan samoin eivät Englannin, 
Ranskan ja USA:n hallitukset piitanneet toisen maailmansodan 
kynnyksellä kansojen tahdosta, kieltäytyivät ehdotuksista Hitle
rin hyökkäyksen kollektiivisesta torjumisesta ja antoivat siten 
vapaat kädet fasistisille hyökkääjille.

Demokraattisuuden astetta ei lainkaan määrää maassa ole
vien puolueiden lukumäärä, vaan se, kenelle tuotantovälineet 
kuuluvat, kuka on vallassa ja millaista politiikkaa tuo valtio
valta harjoittaa. Kommunistisen puolueen johtama sosialistinen 
valtio on todistanut teoissa todellisen demokraattisuutensa, 
kykynsä puolustaa sekä kansanjoukkojen perusetuja että joka
päiväisiä etuja.

Marxismi-leninismi ei periaatteessa torju mahdollisuutta, että 
kapitalismista sosialismiin siirtymisen kaudella voi olla useam
pia puolueita. Jonkun maan kehityksen konkreettisista historialli
sista oloista riippuen siellä voi olla joko työväenluokan yksi 
puolue taikka rinnan sen kanssa toisiakin poliittisia puolueita, 
jotka tunnustavat kommunistisen puolueen johtavan osan, kuten 
on asianlaita esimerkiksi monessa kansandemokratian maassa. 
Samalla on kaikkien sosialismia rakentavien maiden yhteisenä 
lainmukaisuutena työväenluokan puolueen johtava osuus. 
Nimenomaan tämä johtava osuus turvaa todellisen demokratian,
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sillä se suo mahdollisuuden ilmaista täydellisimmin valtioelin
ten toiminnassa kansan tahtoa.

Sosialistisen neuvostoyhteiskunnan oloissa, jossa ei ole anta
gonistisia luokkia ja jossa vallitsee kansan luja yhteiskunnalli
nen, poliittinen ja aatteellinen ykseys, puuttuu pohja muiden 
kuin kommunistisen puolueen olemassaololta. Neuvostoliiton 
kommunistinen puolue yhdistää riveihinsä työväenluokan, työtä
tekevän talonpoikaisten ja sivistyneistön parhaimmiston ja on 
työkansan etumaisin osasto. ..Sosialismin voitto Neuvostoliitossa 
ja neuvostoyhteiskunnan yhtenäisyyden lujittuminen ovat johta
neet siihen, että työväenluokan kommunistisesta puolueesta on 
tullut neuvostokansan etujoukko, koko kansan puolue ja että se 
on ulottanut suuntaa antavan vaikutuksensa yhteiskuntaelämän 
kaikille aloille.” 1 Puolue kuuntelee tarkkaavasti joukkojen 
ääntä, ilmaisee niiden pyrkimyksiä ja heijastaa päätöksissään 
ajankohtaisia yhteiskuntakehityksen kysymyksiä. Tästä on osoi
tuksena esimerkiksi se, että kaikki viime vuosien taloudellisen 
ja  kulttuurirakennustyön peruskysymykset on asetettu koko kan
san käsiteltäviksi ja ne on ratkaistu nimenomaan NKP:n 
Keskuskomitean aloitteesta. Kommunistisen puolueen ja kansan 
yhtenäisyys on neuvostojärjestelmän mitä laajimman demo
kraattisuuden olennoituma.

Sosialismin ja kommunismin rakentamisen kulussa kommu
nistisen puolueen osuus ei vähene, kuten revisionistit väittävät, 
vaan päinvastoin kasvaa. Se johtuu itse kommunistisen yhteis
kunta- ja talousmuodostuman kehittymisen lainmukaisuuksista. 
Toisin kuin edeltäneet muodostumat kommunistinen yhteiskunta 
ei synny luonnonvaraisesti, vaan marxilais-leniniläisen puolueen 
johtamien kansanjoukkojen tietoisen ja määräperäisen toimin
nan tuloksena. Kaikki yhteiskuntaelämän puolet — politiikka, 
talous, kulttuuri — uudistetaan kommunismin rakentamisen pro
sessissa tietoisesti, yhtenäisen suunnitelman mukaan. Sosialis
min kasvaminen kommunismiksi on luonnollinen historiallinen 
ja lainmukainen eikä suinkaan vaistonvarainen prosessi. Sitä 
mukaa kuin edetään kommunismia kohti laajenevat taloudellis
ten ja sosiaalisten prosessien tietoisen johtamisen puitteet ja sen 
vuoksi kasvaa niin ikään subjektiivisen tekijän osuus yhteiskun-

1 Tie kommunismiin, s. 597.
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nan kehityksessä. Kommunistisen rakennustyön mittasuhteet 
kasvavat ja sen asettamat tehtävät tulevat vaikeammiksi, mikä 
puolestaan asettaa puolueen poliittiselle ja organisatoriselle 
johtamistyölle suurempia vaatimuksia. Puolueen osuus ja mer
kitys johtavana ja suuntaa antavana voimana kasvaa myös siksi, 
että yhä suuremmat kansanjoukot vedetään mukaan uuden yhteis
kunnan rakentamiseen. Ja mitä laajemmat mittasuhteet tuolla 
rakennustyöllä on, sitä suuremman merkityksen saa puolueen 
toteuttama joukkojen johtaminen, puolueen, joka on työtäteke
vien luovan toimeliaisuuden järjestäjä. Kommunismin laajamit
taisen rakentamisen kausi merkitsee sellaista astetta yhteiskun
nan kehityksessä, jolloin kommunismin aineellisen ja teknillisen 
pohjan luomisen rinnalla saa ratkaisevan merkityksen kommu
nistinen kasvatus. Ideologisella työllään puolue kohottaa etujou
kon tietoisuuden tasolle uusia ja taas uusia kansankerroksia. 
Puolueen osuuden kasvaminen liittyy vielä siihenkin, että sitä 
mukaa kuin sosialismi kasvaa kommunismiksi, sosialistinen 
demokratia kehittyy edelleen sekä työkansan aineellinen hyvin
vointi ja kulttuuritaso kasvaa ja sen tietoisuus, kohoaa, kapenee 
pakotuskeinojen soveltamisala, hallinnollisen vaikutuksen keino
jen vaikutusala asteittain, kun taas vakuuttamisen, aatteellisen 
vaikutuksen merkitys kasvaa. Ja juuri noista siveellisistä teki
jöistä ammentaa voimansa kommunistinen puolue, neuvostokan
san taisteleva, kokenut etujoukko, joka liittää yhteen vapaa
ehtoisuuden perustalla SNTL:n työväenluokan, kollektiivitalon- 
poikaiston ja sivistyneistön etumaisen, tietoisimman osan.

10. Sosialismin ja kapitalismin rinnakkainolo ja  sosialismin 
voiton väistämättömyys kaikissa maissa

Koko sosialismia edeltäneelle historialle on ominaista eri 
maiden ja kansojen kehittymisen epätasaisuus. Historiallisten 
ja maantieteellisten olojen erilaisuus, johti siihen, etteivät tuo
tantovoimat kehittyneet eri maissa samanlaisella vauhdilla, ja 
sen vuoksi ne ovat käyneet lävitse samat historiallisen kehityk
sen asteet eri aikoina. Esimerkiksi siihen aikaan kun Egyptissä, 
Kreikassa ja Roomassa ja eräissä muissa maissa muodostui 
orjanomistusjärjestelmä, suurimmassa osassa maita oli vielä
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alkukantainen yhteisöjärjestelmä. Keskiajalla vallitsi suurim
massa osassa Eurooppaa ja Aasiaa feodaalinen järjestelmä, kun 
taas Afrikassa, Amerikassa ja Australiassa säilyivät orjanomis
tus- ja alkukantaisen yhteisöjärjestelmän suhteet. Kapitalistinen 
järjestelmä pääsi voitolle useampien kansojen keskuudessa 
kuin orjanomistus- ja feodaalinen järjestelmä, mutta kapitalis
minkin herruuden vallitessa jäi jäljelle maita, joissa feodaaliset 
ja feodalismia edeltäneet suhteet säilyivät. Niin ollen historial
lisen kehityksen lainmukaisuutena on ollut paitsi vuoron perään 
tapahtunut yhteiskunta- ja talousmuodostumien vaihtuminen, 
myös niiden rinnakkainolo tiettyinä ajanjaksoina.

Historiallisesti väistämätöntä on myös sosialismin ja kapita
lismin rinnakkainolo tietyn ajan kestäessä. Kuten jo 3. kohdassa 
huomautettiin, kapitalististen maiden taloudellisen ja poliittisen 
kehityksen epätasaisuus kärjistyy erikoisesti imperialismin kau
della ja saa silloin laadullisesti uuden luonteen. Sen seurauksena 
eri maiden sosialistiset vallankumoukset eivät tapahdu yhden- 
aikaisesti. Sosialististen vallankumousten eriaikaisuus selittää
kin sen, että nykyinen kausi on kahden vastakohtaisen yhteis
kuntajärjestelmän, sosialismin ja kapitalismin, rinnakkainelon 
ja taistelun aikakautta.

Toisin kuin kapitalismia edeltäneet yhteiskuntamuodostumat, 
jotka eivät levittäneet herruuttaan kaikkiin maailman maihin, 
muuttui kapitalismi kypsyytensä saavutettuaan maailmanjärjes
telmäksi ja kietoi koko maailman yhtenäiseen maailmantalou
den järjestelmään, veti kaikki maat kapitalistisen riiston piiriin. 
Sosialistisen järjestelmän syntyminen merkitsee, että kapitalis
min sijaan on tullut uusi suhteiden muoto, joka ei perustu riis
toon eikä siirtomaaherruuteen, vaan periaatteellisesti toiselle 
pohjalle — kaikesta sorrosta vapaiden kansojen yhteistyöhön ja 
keskinäisapuun.

Yhdessä maassa tapahtuneesta sosialismin voitosta sosialis
min sellaisen maailmanjärjestelmän muodostumiseen, joka käsit
tää aluksi joukon maita ja sitten kaikki maat, tämä on uuden 
talous- ja yhteiskuntamuodostuman kehityksen lainmukaisuus. 
Ennen toista maailmansotaa, kun Neuvostoliitto oli ainoa sosia
lismin maa, sosialismi käsitti 17% maapallon alueesta ja noin 
9% sen asujaimistosta sekä suunnilleen kymmenennen osan 
maailman teollisuustuotannosta. Nykyisin sosialistisen leirin
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maat käsittävät jo 26% maapallon alueesta, niissä elää 35,5% 
maailman väestöstä ja valmistetaan noin 36% maailman teolli
suustuotteista.

Sosialismia edeltäneen historian aikana voimisti eturivin 
kansojen saavuttama uuden yhteiskuntajärjestelmän voitto his
toriallisen kehityksen epätasaisuutta, koska jälkeenjääneet kan
sat joutuivat edellepäässeiden maiden hallitsevien luokkien har
joittaman riiston kohteeksi. Periaatteellisesti toisin vaikuttaa 
historiallisen kehityksen kulkuun sosialismin lujittuminen mo
nissa maissa.

Sosialistiseen leiriin kuuluu maita, jotka ovat taloudellisessa 
ja kulttuurikehityksessään eri tasolla. Mutta kapitalistiselta 
yhteiskunnalta perinnöksi jääneet noiden maiden kehitystason 
eroavuudet häviävät vähitellen ja niiden taloudellisen ja kult
tuurikehityksen yleislinja tasoittuu. Yhtenäisen sosialistisen 
maailmanjärjestelmän muodostavien sosialististen maiden kehit
tyminen ja se, että ne käyttävät hyväkseen tuon järjestelmän 
etuisuuksia, turvaa niille mahdollisuuden supistaa sosialismin 
rakentamisaikaa ja avaa niille jotakuinkin yhdenaikaisen, saman 
historiallisen ajanjakson rajoissa tapahtuvan kommunismiin 
siirtymisen näköalat.

Revisionistit yrittävät siirtää sosialismiin kapitalismin lain
mukaisuudet, mm. maiden epätasaisen kehityksen, selkkaukset 
niiden välisissä suhteissa ja toisten maiden toisiin maihin koh
distaman herruuspyrkimyksen. Todellisuudessa kuitenkin sosia
lismi tekee lopun moisista suhteista vakiinnuttamalla yhdenver
taisuuden, veljellisen keskinäisavun ja ystävyyden sosialististen 
maiden kesken. Nuo maat on liittänyt yhteiseksi veljesperheeksi 
niiden lähteminen yhteiselle sosialismin tielle, niiden yhteiskun- 
nallis-taloudellisen järjestelmän ja valtiovallan sama luokka- 
olemus, niiden keskinäisen tuen ja avun tarve, niiden yhteiset 
edut ja päämäärät taistelussa imperialismia vastaan ja sosialis
min ja kommunismin voiton puolesta sekä niille kaikille yhteinen 
marxilais-leniniläinen ideologia. Täten eivät täydellisen yhden
vertaisuuden, alueellisen koskemattomuuden, valtiollisen riippu
mattomuuden ja suvereniteetin kunnioittamisen ja toistensa 
sisäisiin asioihin sekaantumattomuuden periaatteet sano vielä 
kaikkea sosialististen maiden keskinäissuhteista. Irrottamatto- 
mana osana niiden keskinäissuhteissa on vielä myös. veljellinen
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keskinäisapu, jossa saa tehokkaan ilmauksensa sosialistisen 
internationalismin periaate. Sosialististen maiden veljellinen 
keskinäisapu edellyttää kunkin maan oman kansallisen talous
elämän kehittämiseen suunnattujen ponnistelujen yhdistämistä 
yhteisiin ponnisteluihin, joiden tarkoituksena on lujittaa ja laa
jentaa niiden välistä taloudellista yhteistyötä.

Kommunistiset ja työväenpuolueet torjuvat revisionistisen 
suuntauksen, joka tähtää eristyneeseen, sosialististen maiden 
maailmanyhteisöstä erillään tapahtuvaan sosialismin rakenta
miseen jossakin erillisessä maassa. Sellainen suuntaus on risti
riidassa sosialistisen maailmanjärjestelmän objektiivisten kehi- 
tyslakien kanssa, järjestelmän, jonka puitteissa luodaan 
tarkoituksenmukaisin työnjako. Tuotannon kasvava yhteiskun
nallistuminen ulottuu jo nykyhetkellä erillisten maiden rajojen 
ylitse ja aikaansaa välttämättömyyden pitää yllä kiinteitä talou
dellisia yhteyksiä sosialististen maiden kesken. Sosialismin 
eristyneeseen rakentamiseen suuntautuminen, joka on ristirii
dassa tämän tuotannon objektiivisen pyrkimyksen kanssa, joh
taa yhteiskunnallisen työn tuhlaukseen, tuotannon kehitysvauh
din hidastumiseen ja riippuvaisuuteen kapitalistisesta maail
masta. Erottaessaan kansat toisistaan imperialistisen leirin 
edessä se muodostaa myöskin, kuten NKP:n ohjelmassa huo
mautetaan, vakavan poliittisen vaaran maalle, joka pitää kiinni 
sellaisesta suuntautumisesta, se ruokkii porvarillis-nationalisti- 
sia pyrkimyksiä ja saattaa viime kädessä johtaa sosialististen 
saavutusten menettämiseen.

Kaikki sosialismin maailmanjärjestelmään sisältyvät maat 
kehittyvät samojen ja yhteisten lakien mukaisesti. Sosialistisen 
vallankumouksen ja sosialismin kehittymisen lait ovat yhtäläisiä 
kaikille kansoille samalla tavoin, kuin kaikissa maissa ovat yhtä
läisiä myös kapitalismin kehityksen peruslait. Sen vuoksi ovat 
pätemättömiä revisionistien yritykset kieltää sosialismin lakien 
yhteisyys ja todistaa mahdolliseksi erillisten maiden kulkeminen 
sosialismiin noudattaen joitakin erikoislakeja, jotka eroavat 
Neuvostoliiton ja muiden sosialismin maiden kokemuksen 
toteennäyttämistä laeista. Kuten ..Sosialististen maiden kommu
nististen ja työväenpuolueiden edustajain neuvottelukokouksen 
julkilausumassa” (1957) on tähdennetty, „SNTL:n ja muiden 
sosialististen maiden kokemus on vahvistanut täysin oikeaksi
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sen marxilais-Ieniniläisen teorian toteamuksen, että sosialistisen 
vallankumouksen ja sosialistisen rakennustyön prosessit perus
tuvat useihin perustavaa laatua oleviin lainmukaisuuksiin, jotka 
ovat ominaisia kaikille sosialismin tielle astuneille maille. Nuo> 
lainmukaisuudet ilmenevät kaikkialla rinnan niiden monien his
toriallisesti muodostuneiden kansallisten erikoisuuksien ja perin
teiden kanssa, jotka on aina otettava huomioon.

Sellaisia yhteisiä lainmukaisuuksia ovat seuraavat: työväen
luokka, jonka ydinjoukkona on marxilais-leniniläinen puolue, 
johtaa työtätekeviä joukkoja proletaarisen vallankumouksen 
toteuttamisessa muodossa tai toisessa sekä proletariaatin dikta
tuurin pystyttämisessä muodossa tai toisessa; työväenluokan 
liitto talonpoikaisten perusjoukon sekä muiden työtätekevien 
kerrosten kanssa; kapitalistisen omistuksen hävittäminen ja 
yhteiskunnallisen omistuksen voimaansaattaminen tärkeimpiin 
tuotantovälineisiin nähden; maatalouden asteittainen sosialisti
nen uudistaminen; kansantalouden suunnitelmallinen kehitys, 
joka suuntautuu sosialismin ja kommunismin rakentamiseen, 
työtätekevien elintason kohottamiseen; sosialistisen vallanku
mouksen toteuttaminen ideologian ja kulttuurin alalla ja  
työväenluokalle, työkansalle, sosialismin asialle uskollisen 
runsaslukuisen sivistyneistön kouluttaminen; kansallisen sorron 
hävittäminen ja tasa-arvoisuuden ja veljellisen ystävyyden 
aikaansaaminen kansojen kesken; sosialismin saavutusten suo
jeleminen ulkoisten ja sisäisten vihollisten hyökkäysyrityksiltä; 
kyseisen maan työväenluokan solidaarisuus muiden maiden työ
väenluokkaa kohtaan — proletaarinen internationalismi.” 1

Vastainenkin sosialististen maiden kulku kohti kommunismia 
tulee noudattamaan niille kaikille yhteisiä peruslainmukaisuuk- 
sia, joita voidaan menestyksellä soveltaa vain ottamalla huo
mioon kunkin maan historialliset ja kansalliset erikoisuudet.

Marxismi-leninismi käy leppymätöntä taistelua sekä nyky
ajan revisionismia vastaan, joka paisuttelee kansallisten erikoi
suuksien merkitystä ja asettaa ne vastakkain sosialistisen val
lankumouksen yleisten lainmukaisuuksien kanssa, että dogma
tismia ja lahkolaisuutta vastaan, joka ei tunnusta kansallisia 
erikoisuuksia.

1 ..floKyMeHTbi CoBemaHHft npeACTSBHT&neH KOMMyHHCTHiecKHX h pa6o- 
bhx napTHH, coctohbihhxcji b MocKBe b Hoaöpe 1957 r.”, ctp. 13—14.
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Kuten Lenin korosti, »...vaikka maailmanhistorian kehitys 
tapahtuu yleisten lakien mukaisesti, se ei suinkaan tee mahdot
tomaksi, vaan päinvastoin edellyttää erinäisiä kehitysvaiheita, 
jotka ovat tämän kehityksen muodon tai järjestyksen kannalta 
omalaatuisia”.1 Nuo erikoisuudet on välttämättä otettava huo
mioon, mutta ne eivät kumoa yleisiä peruslainmukaisuuksia, 
jotka määräävät kapitalismin tuhon ja sosialismin voittokulun 
historiallisen väistämättömyyden kaikkialla maailmassa.

Sosialistisen ja kapitalistisen järjestelmän keskinäissuhteet 
ovat taistelun, historiallisen kilpailun suhteita. Tuossa kilpai
lussa ilmeni jo sosialistisen järjestelmän olemassaolon ensi 
vuosikymmeninä selvästi sen etevämmyys. Ei ollut suinkaan 
sattuma, että imperialismi epäonnistui yrittäessään päästä voi
tolle Neuvostoliitosta sodan avulla.

Sosialistisen järjestelmän kehittyessä sen mahti kasvaa 
herkeämättä. Kun Venäjän Lokakuun vallankumous laski perus
tukset uudelle, sosialistiselle maailmalle, oli se maailma vielä 
heikko. Voimat kallistuivat kansainvälisen kapitalismin puolelle. 
Kuitenkin tapahtumien myöhempi kehitys ja ennen kaikkea 
sosialismin voitto SNTL:ssä, fasismin murskaaminen toisessa 
maailmansodassa, jossa ratkaiseva osuus oli Neuvostoliitolla, 
sekä sen jälkeen seuranneet suuret vallankumoukselliset uudis
tukset monissa Euroopan ja Aasian maissa ovat olennaisesti 
muuttaneet maailman mittakaavassa kahden järjestelmän välistä 
yleistä voimien suhdetta sosialismin hyväksi. Kun kapitalismin 
järjestelmästä putosi pois suuri ryhmä Euroopan ja Aasian 
maita, merkitsi se rintaman murtumista imperialismin ketjussa. 
Sen seurauksena lakkasi olemasta yhtenäinen ja kaikkikäsittävä 
imperialismin ketju.

Kun Neuvostoliitto oli takavuosina kapitalismin piirittämä 
ainoa sosialismin maa, niin nyt ei kapitalistista piiritystä enää 
-ole. On olemassa kaksi maailmanjärjestelmää: aikansa elänyt 
kapitalismi ja kasvava, elinvoimainen sosialismi. Tämän joh
dosta NKP:n XXI edustajakokous teki johtopäätöksen, että 
sosialismi on SNTL:ssä voittanut paitsi täydellisesti myös lopul
lisesti. Tällöin ymmärretään sosialismin lopullisella voitolla 
sitä, että kansainvälisen taantumuksen voimin tapahtuvaa

1 V. /. Lenin, Teokset, 33. osa, s. 466.

618



kapitalismin väkivaltaisen palauttamisen vaaraa ei ole. SNTL ei 
ole, paremmin kuin mikään muukaan sosialistinen maa, taattu 
mahdollisuudelta joutua imperialististen valtioiden hyökkäyksen 
kohteeksi. Mutta maailman voimasuhteet ovat siinä määrin 
muuttuneet, että kapitalismin palauttamisen vaaraa ei Neuvosto
liitossa ole. Maailmassa ei ole nykyisin olemassa sellaisia voi
mia, jotka kykenisivät palauttamaan maahamme kapitalismin, 
murskaamaan sosialistisen leirin. ..Sosialistisen leirin yhdisty
neet voimat suojaavat luotettavasti jokaista sosialistista maata 
imperialistisen taantumuksen hyökkäysyrityksiltä. Sosialististen 
valtioiden yhtyminen yhdeksi leiriksi, tämän leirin lujittuva 
yhtenäisyys ja herkeämättä kasvava mahti takaavat sosialismin 
ja kommunismin täydellisen voiton koko järjestelmän mitassa.” 1

Sosialismi ei ainoastaan avaa rajattomia edistyksen mahdol
lisuuksia uuden yhteiskunnan rakentamisen tielle lähteneille 
kansoille, vaan se myös vaikuttaa yhä edistyksellisemmin 
maailman kehityksen yleiseen kulkuun. Kuten Kommunististen 
ja työväenpuolueiden edustajien neuvottelukokouksen julkilau
sumassa (1960) huomautettiin, meidän aikamme tärkeimpänä 
erikoispiirteenä on, että sosialistinen maailmanjärjestelmä 
muuttuu ihmisyhteiskunnan kehityksen ratkaisevaksi tekijäksi. 
Vaikka imperialismi pitää vielä vallassaan merkittävää osaa 
maapallosta, ei se enää kykene määräämään yhteiskunnan kehi
tyksen suuntaa. Historiallisen kehityksen pääsisällön, pääsuun
nan ja pääerikoisuudet määräävät nykykaudella sosialistinen 
maailmanjärjestelmä sekä voimat, jotka taistelevat kapitalismia 
vastaan yhteiskunnan sosialistisen uudelleenjärjestämisen puo
lesta.

Erilaisten yhteiskunta- ja talousmuodostumien välisessä 
historiallisessa kilpailussa perii viime kädessä voiton edistyksel
linen järjestelmä. Meidän aikanamme sellainen järjestelmä on 
sosialismi. Vanhaan järjestelmään verrattuna sen etevämmyys 
perustuu siihen, että se turvaa yhteiskunnalle nopean edistymi
sen — tuotantovoimien nopeamman kehittymisen, suo mahdolli
suuden aikaansaada korkeamman työntuottavuuden. Sosialismi 
on avannut laajat liikkumatilat kansanjoukkojen luovalle työlle, 
jokaisen yksilön kaikkien kykyjen kehittymiselle.

1 Tie kommunismiin, s. 475.
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Sen jälkeen kun imperialismin yritykset tuhota Neuvostoliitto 
sotilaallisin keinoin menivät myttyyn. Lenin huomautti, että 
tärkeimmän vaikutuksensa kansainväliseen tilanteeseen ja 
maailmanhistorian kulkuun sosialismin maa tulee tekemään — 
ja mitä edemmäs mennään, sitä enemmän — taloudellisen 
rakennustyönsä menestyksillä. Nimenomaan taloudellisten teh
tävien ratkaiseminen (tuotannon kehittäminen, työn tuottavuu
den kohottaminen, työkansan aineellisen hyvinvoinnin kasvu) 
turvaa sosialismille voiton kansainvälisessä mitassa.

Imperialismin ideologit väittävät, että kun marxilaiset pitä
vät sosialismin ja kommunismin voittoa väistämättömänä 
kaikissa maissa, sulkee se pois sosialististen ja kapitalististen 
maiden rauhanomaisen rinnakkainolon mahdollisuuden. He par
jaavat marxilaisuutta ja väittävät kommunistien pyrkivän 
„eksportoimaan” vallankumousta, pakottamaan kaikki kansat 
omaksumaan väkivalloin sosialistisen järjestelmän.

Marxilaiset torjuvat periaatteellisesti yritykset tyrkyttää kan
soille väkisin ulkoapäin jotakin, vaikkapa kaikkein edistykselli- 
sintäkin, järjestelmää. Marxilaiset ovat sitä mieltä, että kansat 
itse luovat historiansa yhteiskunnan objektiivisten kehityslakien 
mukaisesti. Porvarillinen vallankumouksen maastavientiä kos
keva taru on ristiriidassa historiallisen materialismin ja prole
taarisen internationalismin periaatteiden kanssa, sillä inter
nationalismi vaatii kunnioittamaan kaikkien kansojen oikeutta 
rakentaa vapaasti oma yhteiskuntaelämänsä.

Sosialismi voittaa kaikissa maissa, ei siksi, että kansat voi
taisiin väkivalloin pakottaa hyväksymään se, vaan siksi, että se 
vastaa yhteiskunnan kehityksen vaatimuksia. Marx ja Engels 
näkivät ennalta, että kehittyneissä maissa tapahtuva sosialismin 
voitto antaa kehityksessään jälkeenjääneille kansoille sellaisen 
esikuvan, että ne itse tahtovat seurata sosialismin tielle lähte
neitä eturivin kansoja: „...Siitä pitävät huolen jo taloudelliset
kin vaatimukset... Yksi vain on eittämätöntä: voitokas prole
tariaatti ei voi pakottaa millekään vieraalle kansalle minkään
laista onnellistamista, kaivamatta siten maata oman voittonsa 
alta.” 1 Kommunistit pitävät tiukasti kiinni täs.tä marxilaisuuden 
perustanlaskijoiden katsomuksesta. Yhdessä taikka muutamassa

1 Friedrich Engels, Briefwechsel mit Karl Kautsky, Danubia-Verlag, Wien 
1955, S. 63.
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maassa voittanut työväenluokka antaa veljellistä tukea muiden 
maiden työtätekeville, jotka taistelevat vapautuksensa puolesta, 
mutta se ei voi pakolla tuoda heille sosialistisia uudistuksia. 
Yritykset »sysätä eteenpäin” vallankumousta ulkoa käsin olisi
vat yhtä mielettömiä kuin yritykset jouduttaa kasvin kasvamista 
nyhtämällä sitä latvasta.

Arvostellessaan buharinilaisia ja trotskilaisia, jotka ehdottelivat sosialis
tisen maailmanvallankumouksen palon sytyttämistä julistamalla kapitalistisille 
maille vallankumouksellisen sodan, Lenin nimitti heidän asennettaan »kum
malliseksi ja hirvittäväksi”. Artikkelissaan »Kummallista ja hirvittävää” Lenin 
kirjoitti: »Ehkäpä päätöslauselman laatijat olettavat maailmanvallankumouk
sen etujen vaativan, että sitä sysättäisiin eteenpäin, ja sellaisena sysäyksenä 
eteenpäin olisi vain sota eikä missään tapauksessa rauha... Tuollainen 'teoria' 
olisi täydellistä luopumista marxilaisuudesta, joka on aina kieltänyt vallan
kumousten 'sysäämisen', koska ne kehittyvät sitä mukaa kuin vallankumouk
sia synnyttävät luokkaristiriidat kärjistyvät.” 1

Vallankumouksen »maastavienti” on marxilaisuuden vihol
listen joutavaa keksintöä. Vallankumousta ei suoriteta ulkoa 
tulevasta käskystä enempää kuin puolueen tai salaliittolaisryh- 
män mieleenjohtumastakaan. Kuten Lenin korosti, kapitalismi 
ei murskaannu siksi, että joku haluaa anastaa vallan. Kapita
lismi ei kärsisi haaksirikkoa, ellei siihen johtaisi sen taloudel
listen ja poliittisten ristiriitojen kärjistyminen, ellei sitä kalvaisi 
ja horjuttaisi sen oma historia.

Torjuessaan vallankumouksen »maastaviennin” politiikan 
kommunistit taistelevat samanaikaisesti päättäväisesti imperia
listista vastavallankumouksen maastavientiä vastaan. Työtä
tekevien tiivis kansainvälinen yhteenliittyminen ja sosialistisen 
maailmanjärjestelmän mahti takaavat nykyoloissa mahdollisuu
den estää imperialisteja sekaantumasta minkään maan vallan
kumoukseen nousseen kansan asioihin tai antaa tuolle sekaan
tumiselle päättävän vastaiskun. Kun kerran imperialismi osoit
tautui voimattomaksi kääntämään historian kehityksen kulkua 
taaksepäin silloinkin, kun Neuvostoliitto oli ainoa sosialismin 
maa, ja kun se ei sittemmin kyennyt tukkimaan tietä sosialisti
silta vallankumouksilta muissa Euroopan ja Aasian maissa, niin 
sitäkin toivottomampia ovat imperialistisen taantumuksen yri
tykset pidätellä historian etenevää kehitystä nyt, kun on

1 V. I. Lenin, Teokset, 27. osa, s. 54.
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olemassa ja lujittuu sosialismin maailmanjärjestelmä. Siinä mie
lessä on sosialismin täydellinen voitto kapitalismista väistämä
tön. Tuon voiton saamiseen ei tarvita sotaa.

Marxilaiset eivät milloinkaan ole olleet eivätkä ole sitä 
mieltä, että yhteiskunnalliset vallankumoukset välttämättä syn
tyvät sodasta. On ollut vallankumouksia, joiden alkamista sotien 
aiheuttama luokkaristiriitojen kärjistyminen on jouduttanut. Itse 
sodat ovat useasti imperialistien aloittamia siinä toivossa, että 
he voisivat tukahduttaa vallankumousliikkeen kasvun, mutta itse 
asiassa he ovat siten synnyttäneet vallankumouksellisen kriisin. 
Mutta sota ei ole vallankumouksen välttämätön ehto, vielä 
vähemmän sen syy.

Yhteiskunnallinen vallankumous voi kehittyä ja saada voiton 
ilman valtioiden välisiä sotia, mistä muun muassa on todistuk
sena Kuuban vallankumous, joka kukisti vuoden 1959 kynnyk
sellä USA:n imperialismin käskyläisen, Batistan, komennon. Tuo 
vallankumous saavutti voiton maailman imperialismin syvene
vän kriisin tilanteessa kansan nousun kehittymisen tuloksena. 
Alettuaan kansallisena vapausliikkeenä, imperialisminvastai- 
sena ja maanomistusoloihin kohdistuvana vallankumouksena se 
kasvoi sittemmin sosialistiseksi vallankumoukseksi.

Erotukseksi kapitalismin yleisen kriisin ensimmäisestä ja toi
sesta vaiheesta, joihin kytkeytyivät historiallisesti maailman
sodat, nyt kehittynyt kapitalismin yleisen kriisin kolmas vaihe 
ei kytkeydy maailmansotaan. Se myös. vahvistaa todeksi sen, 
että kapitalismin lähestyvää tuhoa ei määrää uusi sota. Tieten
kin, jos imperialistit rohkenevat aloittaa maailmansodan, he 
löytävät siitä oman kuolemansa. Mutta sota ei nykyoloissa ole 
väistämätön, kun taas kapitalismin tuho on väistämätön. Sosia
listisen maailmanjärjestelmän kasvavaan mahtiin ja  muiden 
rauhaarakastavien voimien tukeen nojaten työväenluokka voi 
nykykaudella menestyksellisesti taistella maailmansodan ehkäi
semiseksi. Tuo taistelu ei loitonna, kuten dogmaatikot väittävät, 
vaan päinvastoin tuo lähemmäksi sosialismin voiton kaikkialla 
maailmassa. Rauhan puoiesta käytävä taistelu tiivistää työ
väenluokan ympärille kapitalististen maiden väestön mitä laa
jimmat joukot, mitä erilaisimmat yhteiskuntakerrokset, joita 
kiinnostaa pelastus uuden maailmansodan kauhuista. Rauhan 
säilyminen luo suotuisammat mahdollisuudet kapitalististen mai
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den työväenluokan taistelulle sosialismin puolesta ja siirtomai
den ja riippuvaisten maiden kansojen taistelulle kansallisen 
vapautuksensa puolesta. Rauhan puolesta käytävä taistelu ort 
erottamaton osa taistelua, jota käydään niitä sosiaalisia oloja! 
vastaan, niitä luokkavoimia vastaan, jotka synnyttävät imperia
listisia anastussotia.

11. Sota yhteiskunnallisena ilmiönä. Taistelu maailmansotien 
ehkäisemiseksi ja poistamiseksi yhteiskunnan elämästä 

nykykaudella. Ikuisen rauhan aikaansaaminen maan päällä 
on kommunismin historiallinen tehtävä

Mitkä ovat sotien yhteiskunnalliset syyt? Millä ehdoilla 
ihmiskunta voi päästä niistä ja saavuttaa ikuisen rauhan maa
pallolla? Näihin kysymyksiin, jotka ovat nousseet jo kauan sitten 
filosofisen, sosiaalisen ja poliittisen ajattelun eteen, voidaan 
antaa oikea vastaus vain materialistisen historiankäsityksen 
näkökannalta. Ilman että ymmärretään sotien yhteiskunnaniset, 
taloudelliset ja luokkalähteet, ilman että löydetään itse elämästä 
yhteiskunnalliset voimat, jotka kykenevät tekemään niistä lopun, 
jäävät kaikki yritykset tuomita sodat siveellisesti [esimerkiksi 
I. Kant tutkielmassaan »Ikuinen rauha” (1795) tai argentiina
lainen lakimies ja filosofi J. B. Alberdi teoksessaan »Sodan 
rikos” (1870-luvulla)] pakostakin tuloksettomiksi.

Marxilaisen sotia koskevan katsomuksen lähtökohtana on 
ensinnäkin niiden tarkastelu yhteiskunnallisena ja toiseksi his-. 
toriallisena ilmiönä. Se merkitsee, että marxilaisuus torjuu usei
den nykyajan porvarillisten sosiologien yritykset löytää sotien 
lähde ihmisluonnosta, ihmiseen muka olennaisesti kuuluvista 
aggressiivisista vaistoista (tyypillinen sellaiselle katsomukselle 
on amerikkalaisen filosofin ja sosiologin J. Deweyn väite: 
»Sotaisuus on erottamaton osa ihmisluontoa”). Samalla tavoin 
marxilaisuus torjuu porvarillisten sosiologien väitteet, että sodat 
ovat »ikuisia”. Jotkut noista sosiologeista todistavat sotien ikui-. 
suuden tilastollisin laskelmin, joiden mukaan viimeksi kulunei
den yli kolmen tuhannen vuoden aikana ihmiskunta on saanut 
kokea vain 227 rauhan vuotta, so. sellaista vuotta, jolloin mis-. 
sään ei ollut sotia. Kuitenkin jättämällä syrjään tuollaisten
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laskelmien täsmällisyyden kysymyksen, on sanottava, .että ne 
ovat täysin todistuskelvottomia. Viimeiset kolme tuhatta vuotta
han liittyvät luokkayhteiskunnan historiaan, ja siis ainoa johto
päätös, minkä tästä voi tehdä, on se, että sodat ovat luokka
yhteiskunnan seuralaisia. Mutta luokkayhteiskunta, kuten tie
dämme, ei ole lainkaan ikuinen.

Ennen luokkien syntymistä tapahtui, kuten jo mainittiin 
XIV luvussa, aseellisia kahakoita heimojen kesken. Sodat sanan 
varsinaisessa merkityksessä ilmaantuvat kuitenkin vasta yhdessä 
tuotantovälineiden yksityisomistuksen ja yhteiskunnan luokkiin 
jakautumisen synnyttyä. Ensinnäkin aseelliset yhteenotot taaje- 
nevat, ne muodostuvat satunnaisista välttämättömiksi, sodista 
tulee vakituinen elinkeino, jonka tarkoituksena on ryöstää, anas
taa  orjia (luonteenomaista on, että Aristoteles pitää sotataitoa 
»omaisuuden hankkimisen luonnollisena keinona”, orjien met
sästyksenä); toiseksi sitä käyvät erikoiset aseistetut ihmisryh
mät, aluksi sotilasseurueet, sitten armeijat valtiovallan väli
neinä.

Marxismi-leninismi pitää sotia politiikan jatkamisena toisin 
ja nimenomaan väkivaltaisin keinoin. »Jokainen sota”, sanoi 
V. I. Lenin, „on kytketty erottamattomasti siihen valtiojärjestel
mään, josta se johtuu. Sitä samaa politiikkaa, jota tietty valta
kunta, tietty luokka on harjoittanut pitkän aikaa tämän valta
kunnan sisällä ennen sotaa, tuo sama luokka jatkaa sitä ehdot
tomasti ja kiertämättömästi sodankin aikana muuttaen vain 
toimintamuotoa.” 1 Tämä marxismin-leninismin ajatus ei ainoas
taan osoita sotien alkusyytä, jona se pitää yhteiskunnan jakau
tumista antagonistisiin luokkiin, vaan antaa myös avaimen 
sotien luonteen ja siis niiden merkityksen arviointiin yhteiskun
nan kehityksessä.

Kysymyksessä sotien osuudesta yhteiskunnan kehityksessä ovat porvarilli
set filosofit ja sosiologit esittäneet kaksi toisilleen vastakkaista katsomusta. 
Toiset filosofit ja sosiologit ovat ylistäneet sotaa ..kulttuurin liikkeellepani- 
jana”. Sellaista näkökantaa kehitti esimerkiksi Hegel väitellessään valtioiden 
välisen ikuisen rauhan teoriaa vastaan. Sota säilyttää Hegelin mielestä kan
sojen siveellisen terveyden, suojelee niitä näivetykseltä samalla tavoin kuin 
tuulten liikunta ei anna järven mädätä. „...Onnistuneet sodat”, lisäsi Hegel 
-tähän, „eivät ole antaneet sisäisen sekasorron kehittyä ja ne ovat lujittaneet

1 V. /. Lenin, Teokset, 24. osa, s. 395.
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valtiovaltaa.” 1 Tämän näkökohdan hyväksyivät sittemmin aseistukseensa sak
salaisen fasismin ideologit, ja  nykyisin sitä saamaavat kovasti imperialismin, 
erityisesti USA:n imperialismin sotaisimmat ideologit Toiset filosofit ja sosio
logit ovat korostaneet päinvastoin sotien turmiollisuutta ihmiskunnalle ja tuo
minneet kaikki sodat, muun muassa sorrettujen kansojen taikka sorrettujen 
luokkien sodat sortajiaan vastaan. Se on niin kutsutun pasifismin asenne. Eräs 
tunnetun ranskalaisen kirjailijan Roger Martin du Gardin romaanin „Thi- 
bault’n suku” sankari ilmaisee pasifismin asenteen seuraavin sanoin: „En voi 
hyväksyä väkivaltaa, en siinäkään tapauksessa että se on suunnattu väkivaltaa 
vastaani.. Torjun kaikki sodat riippumatta siitä, miten ne ristitään — 'oikeute
tuiksi' tai 'epäoikeutetuiksi’! Jokaisen sodan, oli se sitten lähtöisin mistä 
tahansa tai minkä tahansa aijieuttamar

Nuo molemmat näkökannat ovat kaikessa vastakkaisuudessaankin saman
kaltaisia siinä, että niissä arvioidaan sotien merkitys yhteiskuntaelämälle 
metafyysillisesti, piittaamatta niiden luonteesta. Mutta jo venäläinen sosialisti 
N. G. Täernysevski pani merkille, että yleensä kysymykseen „onko sota tur
mioksi vai hyödyksi?” „ei voida vastata ratkaisevasti; on tarpeen tietää, mistä 
sodasta on kysymys, kaikki riippuu ajan ja paikan näkökohdista" * *.

Tieteellinen sosialismi tuomitsee valtioiden väliset sodat, 
..kansojen väliset sodat raakalaismaisina ja petomaisina 
tekoina” 3, ja asettaa päämääräksi saavuttaa sellaisen yhteis
kunnan kehitysasteen, jolloin ihmiskunta poistaa elämästään 
kaikki sodat. Mutta dialektiikan läpitunkemana se vaatii jokai
sen sodan konkreettista historiallista arviota. Historia tuntee 
taantumuksellisia sotia, jotka ovat lujittaneet kansallisuus- ja 
luokkasortoa; nuo sodat ovat olleet taantumuksellisten riistäjä- 
luokkien politiikan jatkoa. Mutta historia tuntee myös edistyk
sellisiä, vapautussotia, jotka ovat palvelleet kansojen vapautta
mista toisen kansan, toisen maan harjoittamasta sorrosta tai 
sorrettujen luokkien vapauttamista luokkaorjuutuksesta; sellai
set sodat ovat olleet edistyksellisten luokkien politiikan jatka
mista, luokkien, joiden on ollut pakko vastata väkivaltaan 
väkivallalla. Edellisten ja jälkimmäisten sotien historiallinen 
merkitys on suoraan vastakkainen.

Jotta sodan luonne tulisi oikein määrätyksi, on paljastettava 
sen luokkaolemus, selvitettävä, mikä luokka johtaa tuota sotaa, 
millaista politiikkaa se jatkaa, millaisiin poliittisiin tavoitteisiin 
se tähtää. Vain sellainen menettelytapa antaa mahdollisuuden

1 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 
Sämtliche Werke, Bd. VIII, S. 435, Stuttgart 1928.

a H. r. VepHumeecKuu, HsBpaHHbie <j>H.noco4>CKHe coMHHeHHH, crp. 453.
* V. I. Lenin, Teokset, 21. osa, s. 293.
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oikein arvioida sodan luonteettaan oikeutetuksi tai epäoikeute
tuksi ja siten myös määritellä suhtautumisen siihen. Oikeute
tuiksi kommunistit myöntävät vain sellaiset sodat, joiden tarkoi
tuksena on: 1) sorrettujen luokkien vapauttaminen sortajistaan 
(sellaisia ovat kansalaissodat, esimerkiksi orjien sodat orjan- 
omistajia vastaan, maaorjatalonpoikien sodat feodaaleja vas
taan, proletaarien sodat porvaristoa vastaan); 2) kansojen 
vapauttaminen kansallisuussorrosta (sellaisia ovat esimerkiksi 
nykykaudella siirtomaakansojen sodat imperialisteja vastaan); 
3) kansojen puolustaminen vierasmaalaisen orjuutuksen 
uhkalta; 4) vallankumouksen saavutusten puolustaminen taan
tumuksellisia valtioita vastaan.

Marxismi-leninismi vaatii konkreettis-historiallista asennoi
tumista jokaisen sodan luonnetta arvioitaessa, mikä edellyttää 
ennen kaikkea, että selvitetään sen yhteys kysymyksessä olevaan 
historian kauteen. Niinpä esimerkiksi arvioidessaan vuosien 
1914—1918 sodan kummankin osapuolen kannalta epäoikeute
tuksi, imperialistiseksi V. I. Lenin lähti ennen kaikkea siitä, että 
sen olivat synnyttäneet imperialismin kauden yleiset olosuhteet! 
..Voidaksemme käsittää, miksi suurvaltojen kesken, joista monet 
olivat vv. 1789—1871 demokratian puolesta käydyn taistelun 
johdossa, saattoi ja täytyi syttyä imperialistinen sota, ts. poliit
tiselta merkitykseltään mitä taantumuksellisin, demokratianvas
tainen sota, käsittääksemme tämän meidän on oltava perillä 
imperialismin kauden yleisistä olosuhteista, s:o. niistä olosuh* 
teista, joiden vuoksi kehittyneiden maiden kapitalismi on muut
tunut imperialismiksi.” 1 Lenin osoitti, että edeltäneellä kaudella, 
ts. vuosien 1789—1871 kaudella, olivat tyypillisiä kansalliset 
vapaussodat, jotka oli suunnattu absolutismia, feodalismia, 
vierasmaalaista sortoa vastaan. Mutta 19. vuosisadan lopulla ja 
20. vuosisadan alussa alkoi ylikypsyneen kapitalismin herruuden 
aikakausi, kansakuntien mitä suurimmaksi sortajaksi osoittau
tuneen imperialismin aikakausi. II Intemationalen opportunistit 
yrittivät siirtää taantumuksellisen, aikansa eläneen porvariston 
herruuden aikakauden synnyttämälle vuoden 1914 sodalle 
Marxin arviot, jotka koskivat edistyksellisen porvariston sotia. 
Lenin arvioi tuon sofistisen ja puhtaasti dogmaattisen menet -

1 V. /. Lenin, Teokset, 23. osa, s. 26.
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telyn julkeaksi marxilaisuuden väärentämiseksi ja sosialistisen 
katsantokannan vaihtamiseksi porvarilliseen. „Tätä sotaa ei 
voida ymmärtää ymmärtämättä aikakautta” * *, korosti hän.

Mutta konkreettis-historiallinen suhtautumistapa sodan 
arvioinnissa vaatii paitsi historiallisen aikakauden yleisen luon
teen ymmärtämistä, myös kyseessä olevan sodan erikoisuuksien 
ymmärtämistä. «Aikakautta”, Lenin varoitti, «sanotaankin aika
kaudeksi juuri siksi, että se käsittää koko joukon moninaisia, 
sekä tyypillisiä että ei-tyypillisiä, sekä suuria että pieniä, sekä 
kehittyneille että takapajuisille maille ominaisia ilmiöitä ja 
sotia. Se on ’aikakausi’-kä$itteen väärinkäyttämistä, kun nämä 
konkreettiset kysymykset syrjäytetään käyttämällä yleisiä fraa
seja 'aikakaudesta’...” 2 Ja hän arvosteli niitä, jotka arvelivat, 
että kun kerran aikakausi oli imperialistinen, niin ei voinut olla 
mitään muita sotia kuin imperialistisia, niitä, jotka kielsivät 
esimerkiksi kansallisten sotien mahdollisuuden.

Konkreettis-historiallinen, dialektinen suhtautuminen vaatii 
vihdoin myös sodan luonteen muuttumisen mahdollisuuden huo
mioonottamista. Marxilaisen dialektiikan perusasettamus, Lenin 
opetti, on siinä, että kaikki rajat luonnossa ja yhteiskunnassa 
ovat liikkuvia eikä ole ainoatakaan ilmiötä, joka ei voisi, tietyin 
ehdoin, muuttua vastakohdakseen. «Kansallinen sota saattaa 
muuttua imperialistiseksi ja päinvastoin. Esimerkiksi Ranskan 
suuren vallankumouksen sodat alkoivat kansallisina ja olivat 
sellaisia. Nuo sodat olivat vallankumouksellisia: suuren vallan
kumouksen puolustamista vastavallankumouksellisten monar
kioiden liittoumaa vastaan. Mutta kun Napoleon perusti Rans
kan imperiumin saattaen orjuuteen koko joukon kauan sitten 
muodostuneita, suuria ja elinkykyisiä Euroopan kansallis
valtioita, niin Ranskan kansalliset sodat muuttuivat imperialisti
siksi sodiksi, jotka vuorostaan synnyttivät kansallisia vapaus
sotia Napoleonin imperialismia vastaan. " 3

Esimerkkinä sodan luonteen muuttumisesta voi olla toinen 
maailmansota. Tuo sota alkoi vuonna 1939 toisaalta Saksan ja 
toisaalta sekä Englannin että Ranskan välisenä imperialistisena 
sotana molemmin puolin. Hitlerin Saksa orjuutti ennen tätä

* V. I. Lenin, Teokset, 35. osa, s. 196.
* V. I. Lenin, Teokset, 23. osa, s. 27.
3 V. /. Lenin, Teokset, 22. osa, s. 299.
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joukon Euroopan maita, muun muassa Tsekkoslovakian, ja 
hyökkäsi syyskuun 1. päivänä 1939 Puolan kimppuun, minkä 
jälkeen Englannin ja Ranskan hallitukset julistivat Saksalle 
sodan. Puolan kansan taistelu hitleriläistä hyökkäystä vastaan 
oli taistelua riippumattomuuden puolesta, oikeutettua taistelua. 
Mitä taas tulee Englannin ja Ranskan hallituksiin, niin ne 
tavoittelivat imperialistisia päämääriään. Pitkän ajan ne tuki
vat ja kannustivat Hitlerin hyökkäystä ja laskelmoivat suun* 
taavansa sen Neuvostoliittoa vastaan, tehdäkseen vierain käsin 
selvän sosialismin maasta ja samanaikaisesti heikentääkseen, 
Neuvostoliiton vastarinnan ansiosta, Hitlerin Saksaa ja siten 
syrjäyttääkseen sen kilpailijanaan maailmanmarkkinoilta. Tuo 
laskelma kuitenkin petti ja Englannin ja Ranskan imperialistien 
oli itse aloitettava sota Saksaa vastaan. Ensi aikoina Englannin 
ja Ranskan sotavoimat eivät suorittaneet vakavia sotatoimia 
Saksaa vastaan (Ranskassa tuo sota sai siihen aikaan nimityk
sen »kummallinen sota”), koska niiden hallitukset eivät olleet 
luopuneet toiveistaan kääntää sodan rintama SNTLtää vastaan. 
Sen jälkeen kuitenkin, kun Saksa tuotti Ranskalle ja Englannille 
vakavia tappioita, niiden oli huolehdittava enemmän kansallisen 
riippumattomuuden säilyttämisestä kuin omien imperialististen 
suunnitelmiensa toteuttamisesta. Toisaalta aktiivisen fasismin- 
vastaisen vapaussodan käyntiä vaativat kansanjoukot lisäsivät 
painostustaan noiden maiden hallituksiin. Kansan aktiivisen 
vaikutuksen alaisena alkoi sota Englannin ja Ranskan taholta 
muuttaa luonnettaan. Se yhdistyi Hitlerin Saksan orjuuttamien 
Euroopan kansojen vapaustaisteluun. Sen kaiken seurauksena 
alkoi sota saada fasisminvastaisen vapaussodan luonteen, mikä 
erikoisen selvästi ilmeni sen jälkeen, kun Hitlerin Saksan Neu
vostoliittoa vastaan suuntaaman hyökkäyksen seurauksena alkoi 
neuvostokansan suuri isänmaallinen sota ja kun Hitler-vastai- 
nen liittoutuma oli muodostunut. Tuon liittoutuman osanottajien 
tavoitteet eivät olleet läheskään yhtäläiset, mutta yhteisen 
vihollisen, saksalaisen fasismin olemassaolo, mikä muodosti 
vakavan kansallisen orjuutuksen uhkan monille kansoille, 
yhdisti sen osanottajat vapaussotaan.

Politiikka ei ainoastaan määrää sodan luonnetta, vaan sillä 
on myös suuri vaikutus sodankäyntitapoihin, taistelevien valto
jen strategiaan. ,,’Poliittisen päämäärän luonteella’ on ratkai
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seva vaikutus sodankäyntiin.J ’ 1 — on Lenin huomauttanut. 
Tuosta poliittisesta päämäärästä ja niin. muodoin myös sodan 
luonteesta riippuu ratkaisevassa määrin myös armeijan ja selus
tan moraalinen tila. Rinnan moraalisten tekijäin kanssa sodan- 
käyntitapaan ja sen lopputulokseen vaikuttavat ratkaisevasti 
aineelliset tekijät, jotka määräytyvät talouselämän tilasta. Ei 
sotilaallinen voima määrää yhteiskunnan kehitystä, vaan päin
vastoin yhteiskunnan kehitys, määrää sen sotilaallisen voiman, 
opettaa historiallinen materialismi. „Mikään ei ole enemmän 
riippuvainen taloudellisista oloista kuin juuri armeija ja lai
vasto”, korosti Engels. «Aseistus, sotavoimien kokoonpano, 
organisaatio, taktiikka ja strategia riippuvat ennen kaikkea 
kunkin ajan tuotantoasteesta ja liikennevälineistä.” 2 Tuo riip
puvaisuus tehostuu entistä enemmän nykykaudella sotatekniikan 
valtavan kehityksen ja monimutkaistumisen johdosta. Nyky
aikainen sota ei ole ainoastaan armeijoiden kaksintaistelua, 
vaan myös sotaakäyvien maiden taloudellisen mahdin ja niiden 
yhteiskunnallisen järjestelmän lujuuden koetusta. Mennyt sota 
osoitti siinäkin suhteessa sosialistisen järjestelmän etevämmyy- 
den, joka turvasi kansan ja sen armeijan yhteiskunnallisen, 
poliittisen ja aatteellisen ykseyden.

Sotien lähteen selvittäminen suo mahdollisuuden ratkaista 
oikein kysymyksen niistä keinoista, joilla voidaan hävittää sodat 
ja saada aikaan ikuinen rauha maapallolle. Ainoa sodan vaaran 
lähde nykykaudella on imperialismi. Kuitenkin nykykaudella, 
joka on imperialismin kukistumisen aikakautta, on olemassa 
ehdot, jotka luovat reaalisen mahdollisuuden ehkäistä sodat. 
Kuten NKP:n XX edustajakokous osoitti, nykyisin sodat eivät 
ole kohtalonomainen välttämättömyys. Marxismin-leninismin 
käsitystä sotien väistämättömyydestä imperialismin aikakau
della eivät marxilaiset koskaan ole käsittäneet kohtalouskon 
hengessä, joka pitää imperialistisia sotia vastaan käytävää tais
telua mielettömänä. Mutta menneisyydessä, kun imperialismi oli 
kaikkikäsittävä maailmanjärjestelmä, kun ne yhteiskunnalliset 
voimat, jotka eivät halunneet sotaa, eivät olleet riittävän järjes
tyneet j a sen vuoksi heikot, ne eivät valitettavasti voineet estää 
imperialisteja alkamasta sotia. * *

1 JleHHHCKHH CÖOpHHK, T. XII, CTp. 429.
* F. Engels, Anti-Duhring, s. 171.



Sodilla on juurensa yhteiskunnan taloudellisessa järjestel
mässä, mutta talouselämä ei synnytä niitä automaattisesti. 
Sodilla on, kuten jo selvitettiin, poliittiset tavoitteet ja ne ovat 
politiikan jatkoa. Politiikka taas ilmaisee luokkien ja valtioiden 
välisiä suhteita, varsinkin rauhan puolesta taistelevien voimien 
ja aggressiivisten voimien keskinäissuhteen. Vaikka ne taloudel
liset tekijät, jotka synnyttävät sodan, kehittyvätkin omaehtoi
sesti, niin itse sota ei ala omaehtoisesti, sitä valmistelevat tietoi
sesti aina jotkin luokat ja niiden valtiot vastoin muiden luokkien 
ja valtioiden vaikutusta. Poliittisten voimien keskinäissuhteesta 
riippuu, kykenevätkö imperialistit alkamaan sodan vai pysty
vätkö rauhan kannattajat päinvastoin ehkäisemään sodan ja 
lujittamaan rauhan.

Sotia synnyttävät taloudelliset syyt ovat säilyneet myös 
nykyoloissa. Nuo syyt eivät voi hävitä niin kauan kuin on ole
massa imperialismi, sillä ne ovat peräisin sen kehityksen lain
mukaisuuksista. Mutta noiden lainmukaisuuksien vaikutusala on 
nykyään kaventunut, koska imperialismi ei enää ole kaikki- 
käsittävä maailmanjärjestelmä. Jos kansainvälisellä näyttämöllä 
toimisivat vain imperialismin voimat, olisi sota väistämätön. 
Mutta noita voimia vastassa ovat nykyisin mahtavat sotaa vas
taan taistelevat yhteiskunnalliset ja poliittiset voimat.

Mahdollisuus estää sota nykyoloissa johtuu ennen kaikkea 
siitä, että rauhan asialla on luja perusta. Tuona perustana on 
sosialistinen maailmanjärjestelmä. Sosialistiset valtiot vaikeut
tavat olemassaolollaan ja rauhaarakastavalla politiikallaan sekä 
sotaa vastaan käymällään aktiivisella taistelulla imperialistien 
sotayrityksiä. Yhdessä muiden Euroopan ja Aasian rauhaa
rakastavien valtioiden kanssa sosialistiset valtiot muodostavat 
laajan rauhanvyöhykkeen, joka käsittää suurimman osan maa
pallon asujaimistosta. Se merkitsee, että rauhaarakastavilla voi
milla on käytettävissään paitsi aatteellisia myös mahtavia 
aineellisia välineitä sodan ehkäisemiseksi.

Tärkeä rauhan lujittamisen tekijä on sosialistisen leirin 
taloudellisen ja puolustusmahdin kasvu. NKP:n ohjelmassa on 
osoitettu, että sisäisten olojen näkökannalta Neuvostoliitto ei 
tarvitse armeijaa. Mutta koska on olemassa imperialistisen leirin 
aiheuttama sodan vaara, on välttämätöntä pitää neuvostovaltion 
puolustusmahtia, sen asevoimien taisteluvalmiutta tasolla, mikä

630



takaa päättäväisen ja täydellisen tuhon jokaiselle viholliselle, 
joka rohkenee käydä neuvostomaan kimppuun.

Aggressiivisten piirien, jotka pyrkivät saamaan aikaan 
sodan, on pakko ottaa huomioon, että sosialismin mailla on käy
tettävissään ajanmukainen sota tekniikka ja että tekniikan 
ollessa nykyisellä tasolla sota ei ole vaarallinen ainoastaan 
hyökkäyksen kohteeksi joutuville maille, vaan myös hyökkää
välle maalle. Jo marxismin klassikot viittasivat sotatekniikan 
kehittymisprosessin dialektiikkaan, joka ilmenee siitä, että asei
den tuhoamisvoiman suureneminen alkaa pidättää sodan aloit
tamista. N. K. Krupskajan kertoman mukaan Lenin ennusti, että 
„tulee aika, jolloin sodasta muodostuu niin tuhoisa, että se 
yleensä käy mahdottomaksi”.

Mahdollisuus estää sota ja tehdä tyhjiksi hyökkääjien suun
nitelmat johtuu myös siitä, että sotaa vastaan taistelevien 
yhteiskunnallisten voimien toimeliaisuus, järjestyneisyys ja 
mahti ovat kasvaneet. Voimakkaampana kuin koskaan mennei
syydessä nojaa kapitalististen maiden työväenliike nyt taistelles
saan sotaa vastaan rauhanpuolustajien ennen kuulumattoman 
laajan liikkeen tukeen, liikkeen, joka yhdistää satoja miljoonia 
ihmisiä mitä erilaisimmista sosiaalisista kerroksista. Sellaisten 
ehtojen vallitessa eivät sodat imperialismin leirin sisällä, 
kapitalististen valtioiden kesken eikä imperialistisen ja sosia
listisen leirin välinen sota ole väistämättömiä. „Rauhan mani
festissa”, jonka Kommunististen ja työväenpuolueiden edusta
jien neuvottelukokous hyväksyi marraskuussa 1957, sanotaan: 
„Sota ei ole väistämätön, se voidaan estää, rauha voidaan 
varjella ja lujittaa.”

Sen tuloksena, että Neuvostoliitto täyttää kansantalouden 
kehittämisen seitsenvuotissuunnitelman (1959—1965) ja että 
Euroopan ja Aasian sosialistiset maat toteuttavat taloussuunni
telmansa, tulee sosialistisen maailmanjärjestelmän osalle yli 
puolet koko maailman teollisuustuotannosta. Se muuttaa yhä 
enemmän voimasuhdetta sosialismin hyväksi ja lujittaa rauhaa
rakastavien voimien asemia. Kuten NKP:n XXI edustajakokous 
korosti, täten tulee luoduksi reaalinen mahdollisuus hyljätä 
sota kansainvälisten kysymysten ratkaisukeinona. Jo ennen 
koko maailmassa tapahtuvaa sosialismin täydellistä voittoa,
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kapitalismin vielä säilyessä osassa maailmaa, syntyy mahdolli
suus poistaa maailmansota yhteiskunnan elämästä.

Tietenkin niin kauan kuin on olemassa kapitalismia, ei ole 
poissa paikallisten sotien syttymisen mahdollisuus joissakin 
maapallon osissa. Sellaisiin sotiin panevat nykyhetkellä toi
veensa eräät imperialistiset piirit, jotka eivät uskalla aloittaa 
maailmansotaa. Mutta imperialistien mahdollisuudet sellaisten
kin sotien sytyttämiseen yhä vähenevät. Siitä on osoituksena 
esimerkiksi Neuvostoliiton ja koko sosialistisen leirin esittämä 
varoitus, joka pakotti Englannin, Ranskan ja Israelin hallitukset 
lopettamaan paikallisen sodan, jonka ne olivat 1956 aloittaneet 
Egyptiä vastaan.

Samalla kun kommunistiset ja työväenpuolueet taistelevat 
uuden maailmansodan sytyttämistä ja paikallisia imperialistisia 
sotia vastaan epäoikeutettuina sotina, ne pitävät kansallisia 
vapaussotia hyväksyttävinä ja tukevat niitä. Nuo sodat ovat 
väistämättömiä niin kauan kuin kolonialismia on olemassa. Kes
kustellessaan N. S. Hrustsevin kanssa amerikkalainen lehtimies 
C. Sulzberger tiedusteli: „Te olette useaan kertaan puhunut 
siitä, että olette sotia vastaan, mutta piditte kuitenkin vapaus
sotia oikeutettuina. Mutta jos Te teette sellaisen poikkeuksen, 
eikö se suo muille maille mahdollisuutta puolustaa sotia kommu
nistisia maita vastaan nimittämällä niitäkin vapaussodiksi?” 
„Te olisitte oikeassa”, vastasi N. S. Hruätäev, „jos me tulkitsi
simme tämän kysymyksen niin kuin Te sen muotoilitte. Mutta 
se ei ole meidän asenteemme, se on käsityksemme vääristelyä. 
Me emme tunnusta millekään maalle oikeutta käydä sotaa toisen 
maan vapauttamiseksi. Vain imperialistit ja siirtomaaorjuutta- 
jat käyvät sotia käyttämällä valheellisesti lippunaan toisten 
kansojen vapauttamista... Me tunnustamme kansan oikeuden 
taistella vapautuksensa puolesta, se on vallan toinen asia... Ne 
ovat pyhiä kansansotia orjuutta, siirtomaakomentoa vastaan. 
Ja me kannatamme sellaisia sotia. Me tunnemme myötätuntoa 
sellaisia kansoja kohtaan, jotka taistelevat riippumattomuutensa 
ja vapautensa puolesta, ja olemme sitä mieltä, että niillä on 
oikeus odottaa saavansa kaikkien vapauttarakastavien kansojen 
apua.” 1

1 ..IlpaBAa”, 10 ceHTHÖpa 1961 r.
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Neuvostovaltion ulkopolitiikan perustehtävänä on ollut ja on 
rauhan turvaaminen. Venäjän sosialistinen vallankumous syntyi 
tunnuksenaan rauha, ja  heti olemassaolonsa ensimmäisenä päi
vänä neuvostovalta vetosi sotaakäyviin maihin rauhan solmimi-. 
seksi.

Yksi sosialistisen neuvostovaltion rauhaarakastavan politii
kan konkreettisista ilmauksista on yleistä ja täydellistä aseista
riisuntaa koskeva ehdotus, jonka N. S. Hruätäev esitti neuvosto
hallituksen nimissä syyskuussa 1959 Yhdistyneet Kansakunnat, 
-järjestössä. Tuon ehdotuksen toteuttaminen vapauttaisi kaikki 
kansat uuden maailmansodan vaarasta, se ottaisi niiden har
teilta sotilasmenojen raskaan taakan ja sillä olisi mitä suurin, 
merkitys koko ihmiskunnan eteenpäinmenolle.

Sosialistisen valtion harjoittaman rauhanpolitiikan teoreet-. 
tisena perustana on Leninin ajatus sosialististen ja kapitalistisi 
ten valtioiden rauhanomaisen rinnakkainolon mahdollisuudesta.. 
Neuvostoliiton kommunistinen puolue on kehittänyt rauhan
omaisen rinnakkainolon leniniläistä periaatetta. N. S. Hruätäev 
on eri yhteyksissä perustellut kaikin puolin ja syvällisesti rau
hanomaisen rinnakkainolon periaatetta ja politiikkaa.

Imperialismin ideologit kiistävät kapitalistisen ja sosialisti-, 
sen järjestelmän rauhallisen rinnakkainolon mahdollisuuden. 
Monet porvarilliset sosiologit kirjoittavat ja puhuvat, että vai-, 
tioiden ja niiden ideologioiden yhteiskunnallisen olemuksen 
eroavuus tekee sotilaalliset selkkaukset niiden välillä väistä-, 
mättömiksi. Mutta historiallinen kokemus kumoaa nuo väitteet 
ja osoittaa, että samoin kuin ovat mahdollisia samanlaisen 
yhteiskuntajärjestelmän ja samanlaisen ideologian omaavien 
valtioiden väliset sodat (niitä ovat imperialististen valtojen 
väliset sodat), samoin on päinvastoin mahdollista erilaisen 
yhteiskuntajärjestelmän ja ideologian omaavien valtioiden väli-, 
nen rauhanomainen yhteistyö (esimerkiksi SNTL:n ja  usean 
kapitalistisen valtion välinen yhteistyö).

Erilaisen yhteiskuntajärjestelmän omaavien valtioiden rau-. 
hanomaisen rinnakkainolon mahdollisuus meidän aikakaudel
lamme johtuu ensinnäkin siitä, että on valtioita, jotka eivät ole. 
kiinnostuneita sodasta. Niihin kuuluvat ennen kaikkea sosialis-v 
tiset valtiot. Sosialistisessa yhteiskunnassa ei ole sodasta kiin
nostuneita luokkia tai sosiaalisia ryhmiä. Niissä ei ole asetehtain
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Hjoita, jotka ovat kiinnostuneita heidän voittojaan moninkertais
tavasta aseistautumiskilvasta, eikä kapitalistisia monopoleja, 
jotka pyrkivät laajentamaan tavaroiden menekkimarkkinoita-ja 
valtaamaan pääomilleen sijoitusalueita. Tuotannon kehittämi
nen on sosialismin vallitessa alistettu tyydyttämään koko 

yhteiskunnan aineellisia ja kulttuuritarpeita eikä sota voi edistää 
sellaisen tavoitteen saavuttamista, se vain häiritsee sitä. 
Kommunismin rakentamisen edut vaativat pysyvää rauhaa.

Myöskään monet ei-sosialistiset valtiot eivät tahdo sotaa. 
Sellaisia ovat esimerkiksi siirtomaa- tai puolisiirtomaaikeestä 
vapautuneet valtiot, jotka ovat saavuttaneet kansallisen riippu
mattomuuden (Intia, Indonesia, Burma, Irak, Yhdistynyt Arabi- 
tasavalta ym.). Sota voi vain panna uhanalaiseksi niiden riip
pumattomuuden ja häiritä niiden kansallisen talouselämän 
kehitystä. Nuo valtiot ovat yhdessä sosialististen valtioiden 
kanssa rauhanomaisen rinnakkainelon ja toisten valtioiden 
sisäisiin asioihin sekaantumattomuuden kannalla.

Erilaisen yhteiskuntajärjestelmän omaavien valtioiden rau
hallisen rinnakkainelon mahdollisuus johtuu toiseksi siitä, että 
imperialismin aggressiiviset voimat, jotka pyrkivät sotaan, eivät 
aina voi sitä aloittaa, sillä niitä estävät sekä rauhaarakastavat 
valtiot että itse imperialististen maiden kansanjoukkojen vasta- 
ioimet ja vihdoin kapitalististen valtioiden ja itse porvariston eri 
kerrosten väliset ristiriidat.

Kapitalismin leirissä esiintyy kaksi suuntausta: toinen suun
taus ilmentää imperialistisen porvariston niiden kaikkein taan- 
tumuksellisimpien ja hyökkäyshenkisimpien kerrosten etuja, 
jotka pyrkivät järjestämään sotilaallisen hyökkäyksen sosialis
tisen leirin maihin ratkaistakseen niiden kustannuksella kapita
lismin ristiriidat; toinen suuntaus ilmentää niiden porvariston 
"kerrosten etuja, jotka pyrkivät pitämään yllä ja kehittäinään 
rauhanomaisia kauppasuhteita sosialistisen leirin maiden 
"kanssa.

Kahden maailmanjärjestelmän, sosialismin ja kapitalismin, 
■olemassaolo ei ole poistanut kansainvälistä työnjakoa, joka 
tekee kapitalististen ja sosialististen maiden välisen kaupan
käynnin edulliseksi kummallekin osapuolelle. Taloudellisten 
yhteyksien tarve on yksi näiden maiden välisen rauhanomaisen 
rinnakkainelon objektiivisista perusteista. „On olemassa minkä
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hyvänsä vihamielisen hallituksen tai luokan halua, tahtoa ja 
päätöstä suurempi voima”, kirjoitti Lenin vuonna 1921, 
„— maailman yleiset taloudelliset suhteet, jotka pakottavat ne 
lähtemään tälle niiden ja meidän kanssakäymisen tielle.” 1

On itsestään selvää, että kaikki sanottu määrittelee vain rau
hanomaisen rinnakkainelon mahdollisuuden, mutta tuon mah
dollisuuden muuttaminen todellisuudeksi riippuu rauhaarakas
tavien ja aggressiivisten voimien keskinäissuhteesta, kansan
joukkojen aktiivisesta taistelusta sodanlietsojia vastaan ja 
rauhan säilyttämisen puolesta.

Sosialismin ja kapitalismin rauhanomainen rinnakkainolo ei 
suinkaan merkitse niiden välisen taistelun lakkaamista. Vanha 
järjestelmä ei milloinkaan luovuta ilman taistelua paikkaansa 
uudelle. Mutta tuo taistelu ei välttämättä johda sotilaallisiin 
yhteentörmäyksiin, sitä käydään sekä taloudellisella, poliittisella 
että ideologian alalla. Sosialististen ja kapitalististen valtioiden 
rauhanomainen rinnakkainelokin on niiden välisen luokkatais
telun erikoismuoto. Sen lopputuloksen ratkaisee uuden järjestel
män taloudellinen, yhteiskunnallinen, poliittinen ja aatteellinen 
etevämmyys.

Sosialismin ja kapitalismin välisen kilpailun ja taistelun 
lopputulos, määrää myös ikuisen rauhan voimaansaattamisen 
näköalat maan päällä. Ikuinen rauha oli ennen toteutumaton 
haave. Aikaisemmin mainittu I. Kantin teos ..Ikuinen rauha” 
alkaa seuraavin sanoin: „Nämä satiiriset sanat on luettavissa 
erään hollantilaisen ravintolan nimikilvessä, johon on kuvattu 
hautausmaa. Kenelle ne on osoitettu? Ihmisillekö yleensä, vai 
erityisesti valtioiden hallitsijoille, jotka eivät koskaan s.aa kyl- 
läkseen sodista, tai ehkä vain filosofeille, jotka haaveksivat iha
nasta unesta?.. Tuo kysymys voidaan jättää ratkaisematta.” 2 
Siihen, että ikuisen rauhan haave muuttuisi todellisuudeksi, ei 
riitä ihmisten siveellisessä tajunnassa ja yhteiskunnan aatteelli
sessa elämässä tapahtuvat muutokset. Sitä varten ovat välttä
mättömiä perinpohjaiset muutokset yhteiskunnan aineellisessa 
elämässä — on hävitettävä yhteiskunnan jakautuminen toisilleen 
vastakkaisiin antagonistisiin luokkiin. Vasta kun työväenluokka 
voittaa koko maailmassa, kun sosialismi voittaa kansainvälisellä * *

1 V. I. Lenin, Teokset, 33. osa, s. 138.
* Kant, Immanuel, Zurn ewigon Frieden, Leipzig, S. 15.
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areenalla häviävät kaikkien sotien syttymisen yhteiskunnalliset 
ja kansalliset syyt lopullisesti. Sotien poistaminen, ikuisen rau
han pystyttäminen maapallolle on kommunismin historiallinen 
tehtävä. Kuten Marx ennusti, »vastakohtana vanhalle yhteiskun
nalle, jossa vallitsevat taloudellinen kurjuus ja poliittinen mie
lettömyys, on syntymässä uusi yhteiskunta, jonka kansainväli
senä periaatteena tulee olemaan rauha, sillä kunkin kansakun
nan samana määräävänä periaatteena on oleva — työ!" 1

Saatuaan voiton maailman mittakaavassa sosialistinen val
lankumous johtaa uuden kommunistisen yhteiskunta- ja talous- 
muodostuman lopulliseen voittoon. Tässä kehityksensä korkeim
massa vaiheessa ihmiskunta sulautuu yhdeksi perheeksi, jolle 
luokkataistelu ja kansojen väliset sodat ovat tuntemattomia. 
Kuten on sanottu NKP:n ohjelmassa, »kommunismi täyttää 
historiallisen tehtävänsä, vapauttaa kaikki ihmiset yhteiskun
nallisesta epäyhdenvertaisuudesta, kaikenmuotoisesta sorrosta 
ja riistosta, sodan kauhuilta ja saattaa voimaan maailmassa 
kaikkien kansojen Rauhan, Työn, Vapauden, Tasa-arvoisuuden, 
Veljeyden ja Onnen",

1 K. Marx ja F. Engels, Valitut teokset, I osa, s. 429.



X V I  l uk u
YHTEISKUNNALLINEN TAJUNTA 

JA SEN OSUUS YHTEISKUNNAN ELÄMÄSSÄ

1. Yhteiskunnallinen tajunta yhteiskunnallisen olemisen 
heijastuksena. Ideologian luokkaluonne

Yhteiskunnallinen tajunta on ihmisten yhteiskunnallisen ole
misen heijastusta.1 Sen mukaisesti, millaiset ihmisten yhteiskun
nallisen olemisen puolet, ilmaukset tai tekijät heijastuvat heidän 
tajunnassaan, millainen tämän heijastuksen luonne tai tapa on, 
jakautuu yhteiskunnallinen tajunta erityisiin tajunnan erikois
muotoihin (ideologisiin muotoihin) : yhteiskunnallisiin ja poliit
tisiin teorioihin sekä katsomuksiin, uskontoon, filosofiaan, tai
teeseen, moraaliin (siveellisyyteen). Jokainen tajunnan muoto 
täyttää omaa yhteiskunnallista tehtäväänsä. Yhteiskunnallisen 
tajunnan käsitteeseen kuuluvat paitsi mainitut ideologiset muo
dot, myös ihmisten yhteiskunnalliset tunteet, mielialat, elämyk
set, tottumukset ja tavat, joiden kokonaisuus muodostaa kysei
seen yhteiskuntaan tai luokkaan kuuluvien ihmisten yhteiskun
nallisen psykologian erotukseksi ideologiasta. Yhteiskunnalliseen 
psykologiaan kuuluvat myös kansakunnan tai kansallisuuden 
mentaliteetin erikoisuudet.

Ihmisen tajunta on alusta pitäen yhteiskunnallinen tuote ja 
pysyy sellaisena niin kauan kuin ihmisiä on yleensä olemassa. 
Mutta se ei merkitse, että ihmisten tajunta heijastaa vain heidän 
yhteiskunnallista olemistaan, heidän taloudellisia suhteitaan ja 
näiden suhteiden erilaisia sosiaalisia ilmenemismuotoja. Se 
heijastaa myös. yhteiskuntaa ympäröivää luontoa. Luonnontie
teiden tiedostuskohteena ei ole ihmisten yhteiskunnallinen ole
minen, vaan ulkonainen luonto. Tässä mielessä luonnontieteen

1 Yhteiskunnallisen olemisen määrittelemisestä katso X lukua.
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perussisältö ei kuulu yllämainittuihin ideologisiin muotoihin. 
Mutta niin luonnontieteiden kuin yhteiskuntatieteidenkin kehi
tyksen saa aikaan ihmisten yhteiskunnallisen olemisen tarpeet, 
heidän käytännöllinen toimintansa, tuotannon kehittämisen 
tarve. Kaikki tieteet nousevat jonkin taloudellisen järjestelmän 
pohjalta, palvelevat tätä järjestelmää ja niitä yhteiskunnallisia 
voimia, jotka tämä järjestelmä synnyttää. Luokan maailmankat
somus ja ennen muuta hallitsevan luokan maailmankatsomus 
vaikuttaa suuresti luonnontieteisiin. Tässä mielessä tiede 
kokonaisuudessaan ei eroa yhteiskunnallisen tajunnan muista 
muodoista, vaan on yhteiskunnallisen tajunnan osa sanan laa
jassa mielessä.

Yhteiskunnallinen oleminen on riippumaton yhteiskunnalli
sesta tajunnasta; ihmisten yhteiskunnallinen tajunta on yhteis
kunnallisen olemisen synnyttämä ja edellyttämä, heijastaa sitä. 
Sen vuoksi yhteiskunnallisten aatteiden alkulähdettä, kuten yllä 
on huomautettu, ei ole etsittävä itse aatteista, vaan yhteiskunnan 
aineellisesta elämästä, ennen muuta ihmisten taloudellisista suh
teista. Poliittiset, oikeudelliset, filosofiset, siveelliset ja muut 
yhteiskunnalliset aatteet, teoriat, katsomukset ja niitä vastaavat 
laitokset muuttuvat nopeammin tai hitaammin taloudellisten 
suhteiden muuttumisen mukana.

On esimerkiksi tunnettua, että alkuperäisen yhteiskunnan 
ihmisillä ei ollut selvästi ilmaistuja käsitteitä „minun” ja 
„sinun”, mutta heillä oli kehittynyt kollektiivisuuden, yksilön 
ja yhteisön yhteenkuuluvaisuuden taju. Tuo taju oli alkukantai
sen yhteiskunnan aineellisten elämänehtojen määräämä: tämä 
yhteiskunta ei tuntenut vielä tuotantovälineiden yksityisomis
tusta, ihmiset hankkivat silloin yhdessä ja käyttivät yhdessä 
olemassaolon ylläpitämisen välineitä. Kaikki kuului kaikille. 
Ihminen oli kokonaisuudessaan riippuvainen yhteisöstä, sen 
yhteisen talouden tilasta, sen menestyksistä ja epäonnistumi
sista. Ihmiset eivät voineet eivätkä koettaneetkaan elää toisten 
kustannuksella. Sellaiset kuin olivat ihmisten elämän ehdot, hei
dän yhteiskunnallinen olemisensa, sellainen oli heidän tajun- 
tansakin.

Orjanomistusjärjestelmän aikakaudella kuva m uuttuu'jyr
kästi. Antiikin yhteiskunnan etevimpien ajattelijain teoksissa
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tapaamme valituksia rikastumisen halusta, joka oli vallannut 
yhteiskunnan yläportaat missä ihmiset Lucretiuksen sanoja 
käyttäen

kansalaisverestS kasaavat omaisuutta ja kooten 
ahneesti rikkautta tekevit murhia murhien jälkeen, 
tallaten julmassa riemussa veljensä kuolleen ruumiin...

Voiko omistuksen himo syntyä yhteiskunnassa, jossa ei ollut 
yksityisomaisuutta? Ei tietenkään. Historia todistaa, että pyrki' 
mys rikastumiseen toisten kustannuksella on luonteenomaista 
vain yhteiskunnalle, joka perustuu yksityisomistukseen ja ihmi
sen harjoittamaan toisen ihmisen riistoon.

Kuten Neuvostoliiton ja kansandemokratian maiden käy
täntö osoittaa, yhteiskunnan uudistuessa tuotantovälineiden 
yhteisomistuksen pohjalla, ihmisen harjoittaman toisen ihmisen 
riiston hävitessä ihmiset kadottavat vähitellen ne piirteet, jotka 
ovat syntyneet yksityisomistuksen vallitessa, ja omaksuvat 
uudelleen, mutta nyt jo korkeammassa mielessä, kollektivismin 
tajun, yhteistyön ja keskinäisavun hengen, joskin yksityisomis
tuksellisten tapojen jälkeensäjättämät piirteet ovat havaitta
vissa vielä kauan aikaa.

Historia osoittaa, että myös siirryttäessä yhdestä luokka- 
yhteiskuntamuodostumasta toiseen ihmisten tajunnassa tapah
tuu syvällisiä muutoksia. On tunnettua, että antiikin maailman 
etevimmätkin ajattelijat, esimerkiksi Aristoteles, pitivät orjuutta 
luonnollisena ja välttämättömänä laitoksena. Näin ei ollut sen 
vuoksi, että säälin ja ihmisrakkauden tunne olisi ollut vierasta 
näille ajattelijoille. Ei. Yhteiskunta pysyi pystyssä ja saattoi 
pysyä pystyssä silloin taloudellisesti ainoastaan orjien työllä. 
Mutta kun orjatyö lakkasi olemasta taloudellisen kehityksen 
vaatimaa ja sen tilalle alkoi tulla tuottavampi maaorjatalonpoi- 
kien työ, silloin myös ihmisten tajunnassa tapahtui suuria muu
toksia: orjuutta alettiin arvostella epäoikeudenmukaiseksi ja 
vaadittiin sen lakkauttamista. Samalla tavalla feodaalisen 
yhteiskunnan rappeutuessa ja porvarillisten suhteiden laajetessa 
ihmiset alkoivat tajuta feodaalisen maaorjajärjestelmän mielet
tömyyden ja epäoikeudenmukaisuuden.

Idealistiset sosiologit eivät näe ihmisten yhteiskunnallisen 
tajunnan riippuvaisuutta yhteiskunnallisesta olemisesta, talou
dellisista suhteista. Pitäen aatteita, tunteita ja katsomuksia
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historian liikkeellepanevana Voimana he eivät tavallisesti aseta 
itselleen kysymystä, mistä sitten aatteet ovat riippuvaisia, miksi 
ne muuttuvat ja muuttuvat sitä paitsi määrättyyn suuntaan. Kun 
esimerkiksi on selvitettävä, miksi feodaalinen maaorjajärjes- 
telmä kukistui ja sen tilalle tuli porvarillinen yhteiskunta, he 
sanovat, että ihmisten tajunnassa syntyivät vapauden ja tasa- 
arvoisuuden aatteet, jotka saivat voiton vanhoista säätyeriarvoi- 
suuden aatteista, mikä sitten johtikin yhteiskunnallisen elämän 
uudistumiseen. Mutta miksi ihmisten tajuntaan ilmaantuivat 
vapauden ja tasa-arvoisuuden aatteet (sisällöltään nimenomaan 
porvarillisina) ja miksi ne saavuttivat voiton vanhoista aatteista, 
siihen on mahdotonta vastata pitäen lähtökohtana idealistista 
historiankäsitystä.

Ymmärtääkseen, miksi uudet aatteet ilmaantuvat, on tarkas
teltava niitä reaalisia prosesseja, jotka tapahtuvat yhteiskunnan 
taloudessa. Feodalisminvastaiset aatteet kasvoivat esiin uusien, 
feodaalisen yhteiskunnan uumenissa syntyneiden porvarillisten 
taloudellisten suhteiden maaperästä. Vapauden ja tasa-arvoi
suuden aatteet olivat näiden uusien suhteiden ideologista, idea
lisoitua heijastusta ja kansanjoukkojen taistelua johtaneen edis
tyksellisen porvariston ase. Juuri sen vuoksi, että nämä aat
teet ilmaisivat kypsynyttä historiallista tarvetta, ne saattoivat 
esittää suurta (joskaan eivät määräävää) osaa maaorjayhteis- 
hunnan hävittämisessä ja uuden porvarillisen järjestelmän 
voittoon viemisessä.

Samoin ei sen ymmärtämiseksi, miksi 20. vuosisadalla kapi
talismin tilalle tulee sosialismi, riitä, että viitataan tieteellisen 
sosialismin teorian syntymiseen. On vastattava kysymykseen, 
miksi itse tämä teoria ilmaantui ja minkä johdosta se pääsi 
leviämään niin laajalle. Mutta näihin kysymyksiin voi vastata 
vain tarkastelemalla yhteiskunnan taloudellista kehitystä ja 
kapitalistisen yhteiskunnan luokkasuhteita. Tieteellisen sosialis
min teoria ei voinut ilmaantua keskiaikana, feodaalisessa 
yhteiskunnassa. Se ilmaantui kapitalismin aikakaudella, jolloin 
kapitalismin kehitys valmisteli sosialismin aineelliset edellytyk
set. Kapitalismin sisällä syntyi ristiriitoja, joita sen oli mah
doton ratkaista, ja muodostui proletariaatti, uuden sosialistisen 
tuotantotavan edustaja. Sen johdosta ilmaantui myös tieteellisen 
sosialismin teoria.
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Idealistit johtavat yhteiskunnalliset ilmiöt joko ihmisten aat
teista ja mielipiteistä tai »objektiivisesta”, »absoluuttisesta", 
»maailman” ideasta, joka itse asiassa on ihmisestä irrotettu ja 
jumalallistettu tajunta. Marx ja Engels osoittivat täydellisesti 
idealististen katsomusten kestämättömyyden.

Nykyaikainen idealismi esiintyy usein naamioidussa muodossa selittäes
sään yhteiskunnallisia ilmiöitä. Niinpä Ranskassa laajalti levinnyt Durkheimin 
ja hänen oppilaittensa sosiologia suosittelee sosiaalisten faktojen: laitosten, 
lakien, tapojen jne. »positiivista” tutkimista niiden kehityksessä. Mutta tämän 
koulukunnan kannattajat johtavat kaikki yhteiskunnassa tapahtuvat aineelliset 
muutokset, kaikki sosiaaliset faktat viime kädessä »kollektiivisesta tajun
nasta”, joka saa tässä tapauksessa mystillisen muodon, ja yhteiskunnan his
toriaa he tarkastelevat ihmisten tajunnassa muka olevien pyrkimysten toteu
tumisena. Miksi »kollektiivinen tajunta” kehittyy näin eikä toisin, miksi se on 
yhteiskunnan erilaisilla luokilla erilainen, sitä tämän näkökannan puolustajat 
eivät voi selittää, sillä he eivät ota huomioon yhteiskunnan reaalista perus
ta a — yhteiskunnallista tuotantoa, yhteiskunnan taloutta ja luokkataistelua.

Nykyaikaisen porvarillisen sosiologian psykologisen suuntauksen kan
nattajat koettavat selittää esimerkiksi porvarillisen ja sosialistisen ideologian 
välisen erilaisuuden johtuvan siltä, että »länsimaailman” ihmiset ovat taipu
vaiset individualismiin ja »itäisen maailman” ihmiset kollektivismiin. Nämä 
erilaiset taipumukset piilevät muka ikuisesti lännen ja idän ihmisten mentali
teetissa. Mutta onko sellainen vastakkainasettelu oikea? Ei tietenkään. Sosia
listinen ideologia on syntynyt lännessä. Sen luojina olivat Saksan työväenluo
kan johtajat Marx ja Engels. Mikään yritys jakaa ihmisten ideologia »länti
seen” ja »itäiseen” ja etsiä niiden juuria eri maanosissa asuvien ihmisten men
taliteetin ikuisista erikoisuuksista ei kestä arvostelua. Miten on selitettävissä, 
että samassa maassa asuvien ihmisten mentaliteetti on erilainen? Miksi sekä 
lännessä että idässä on ihmisiä, joilla on suoraan vastakkaiset ideologiset 
näkökannat, ja yhteiskunnan sisällä on käynnissä ideologinen taistelu? Tämän 
kysymyksen asettaminen riittää vakuuttamaan, että ikuisia mentaliteetin eri
koisuuksia, jotka jakaisivat ihmiset erikoisiin ideologisiin suuntauksiin, ei ole 
olemassa. Ihmisillä, jotka kuuluvat eri kansakuntiin, on olemassa mentaliteetin 
erikoisuuksia, mutta nämä erikoisuudet eivät määrää heidän ideologiaansa. 
Porvarillisia tuotantosuhteita vastaavat kaikissa maapallon osissa porvarilli
nen ideologia ja psykologia ja sosialistisia sosialistinen. Kuten porvarillinen 
ideologia syntyi jo feodaalisen yhteiskunnan uumenissa porvarillisten talou
dellisten suhteiden kasvun seurauksena, proletariaatin sosialistinen ideologia 
syntyy porvarillisen yhteiskunnan uumenissa kapitalistisen tuotantotavan 
antagonistisen luonteen ja työväenluokan kapitalismia vastaan ja uuden sosia
listisen yhteiskunnan puolesta käymän taistelun seurauksena.

Nykyaikaisessa porvarillisessa sosiologiassa on edelleenkin 
laajalti levinnyt käsitys, joka samastaa yhteiskunnallisen ole
misen ja yhteiskunnallisen tajunnan. Sellaisen samastamisen
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avulla porvarilliset sosiologit pyrkivät hämäämään materialis
min ja idealismin välistä taistelua. Arvostellessaan tätä aikoi
naan Machin kannattajan Bogdanovin esittämää epätieteellistä 
katsomusta V. I. Lenin kirjoitti: »Yhteiskunnallinen oleminen ja 
yhteiskunnallinen tajunta eivät ole identtisiä — aivan yhtä 
vähän kuin yleensä oleminen ja yleensä tajunta ovat identtisiä. 
Siitä, että ryhtyessään kanssakäymiseen ihmiset ryhtyvät siihen 
tajuavina olentoina, ei millään muotoa seuraa, että yhteiskun
nallinen tajunta olisi identtinen yhteiskunnallisen olemisen 
kanssa. Kanssakäymisiin ryhtyessään ihmiset kaikissa vähänkin 
monimutkaisissa yhteiskuntamuodostumissa — ja varsinkin 
kapitalistisessa yhteiskuntamuodostumassa — eivät tajua sitä, 
millaiset yhteiskunnalliset suhteet tällöin muodostuvat, millais
ten lakien mukaan ne kehittyvät jne.” 1

Yhteiskunnallinen tajunta ei voi olla samastettavissa olemi
seen, se on toissijainen, johdettavissa olemisesta. Se ei voi hei
jastaa minkäänlaisia muutoksia yhteiskunnallisessa olemisessa 
ennen kuin ne ovat ilmaantuneet itse elämässä. Olemisen heijas
tuksena tajunta tavallisesti jää jälkeen olemisen kehityksestä. 
Teoreettinen tajunta voi tietysti löytää olemisen muutosten lait, 
nähdä ennakolta yhteiskunnallisen kehityksen yleisen suunnan 
ja siten ohjata ihmisten toimintaa. Mutta silloin se nojaa itse 
elämän tosiasioihin, yhteiskunnallisen olemisen ehdoissa tapah
tuviin reaalisiin muutoksiin, jotka se voi käsittää vain pää- ja 
peruspiirteissään.

Marxismi taistelee sekä idealismia että myös vulgäärin 
materialismin katsantokantoja vastaan. Näiden viimemainittu
jen pääväitteenä on, että kaikissa yhteiskunnallisissa aatteissa 
on nähtävä taloudellisten suhteiden suoranainen ja välitön hei
jastuminen. Mutta taloudelliset suhteet eivät ideologiassa useim
miten heijastu välittömästi vaan ainoastaan viime kädessä. 
Engels kirjoitti varhaisemmasta porvarillisesta filosofiasta, että 
sen yhteys aineellisiin ehtoihin on välirenkaiden vaikutuksesta 
erikoisen epäselvä ja hämärä. »Mutta silti se on olemassa. Niin 
kuin koko renessanssiaika 15. vuosisadan puolivälistä lähtien, 
niin myös silloin elpynyt filosofia oli oleellisesti kaupunkien, siis 
porvariston kehityksen tuotetta. Filosofia ilmensi oikeastaan

1 V. I. L en in , Teokset, 14. osa, s. 318.
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vain niitä ajatuksia, jotka vastasivat pikku- ja keskiporvariston 
kehittymistä suurporvaristoksi. Siitä ovat selvänä osoituksena 
viime vuosisadan englantilaiset ja ranskalaiset...” 1 
■ Sama koskee taidetta. Sen jälkeen kun siitä tuli itsenäinen 
henkisen toiminnan ala, s.en yhteys yhteiskunnan aineelliseen 
elämään ei ole ollut läheskään niin välitön kuin alkukantaisessa 
yhteiskunnassa. Ymmärtääkseen esimerkiksi eläinten tai kasvien 
kuvien sisällön alkuihmisten kalliomaalauksissa ei tarvitse 
muuta kuin tietää, mikä merkitys näillä eläimillä ja kasveilla oli 
senaikaisten ihmisten taloudellisessa elämässä. Mutta »Vihan
nesten myyjättären” kuvassa, jonka kuuluisa 18. vuosisadan 
lopulla ja 19. vuosisadan alkupuolella elänyt ranskalainen tai
teilija J. L. David maalasi, emme näe ihmisten taloudellisen toi
minnan ja heidän yhteiskunnallisten ja taloudellisten suhteit
tensa suoranaista heijastusta. Pariisilaisen vihannesten myyjät
tären hahmossa taiteilija loi yleistetyn tyypin kolmannen säädyn 
ihmisistä, jotka nousivat vallankumoukseen. Tässä hahmossa 
sai ilmauksensa vallankumouksellisen aikakauden kansanjouk
kojen psykologia, heidän itsetietoisuutensa kasvu. Mutta 
ymmärtääksemme tämän vallankumouksellisen itsetietoisuuden 
synnyttäneen kansantaistelun historiallisen sisällön meidän on 
viime kädessä suoritettava silloisen Ranskan taloudellisten suh
teiden erittely.

Yhteiskunnallisella tajunnalla on kaikissa sen muodoissa 
luokkayhteiskunnassa aina luokkaluonne. Jokainen yhteiskunta
luokka muovaa omat katsomuksensa, aatteensa ja teoriansa. Sen 
sosiaaliset tunteet, mielialat ja tavat, aatteet ja näkemykset ovat 
sen elämänehtojen synnyttämiä ja vastaavat sen luokkaetuja. 
Lenin opetti näkemään ja löytämään eri luokkien edut kaikkien 
siveellisten, uskonnollisten, poliittisten sekä yhteiskunnallisten 
korulauseiden, julistusten ja lupauksien takaa.

Ideologia onkin luokkayhteiskunnassa tietyn luokan asemaa 
ja etuja ilmaisevien yhteiskunnallisten (poliittisten, filosofisten, 
uskonnollisten ym.) katsomusten kokonaisuus. Sen kehittelevät 
tämän luokan sivistyneet edustajat, sen ideologit: filosofit, sosio
logit, lainoppineet, taloustieteilijät, kirjailijat, runoilijat ym. 
Luokan ideologeina voivat olla paitsi tämän luokan jäseniä myös

1 K. Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, II osa, s. 355.
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henkilöt, jotka ovat lähtöisin toisista luokista. Porvarillista ideo
logiaa eivät sen syntymäasteella hahmotelleet ainoastaan ihmi
set, jotka olivat syntyperältään yhteydessä porvaristoon, vaan 
myös aatelistosta lähtöisin olevat henkilöt. Proletariaatin ideo
logian perustajat olivat lähtöisin porvarillisesta sivistyneistöstä. 
Luokan ideologien ja sen rivijäsenten välillä voi yleensä olla 
huomattava ero sivistyksen ja muiden yksilöllisten erikoisuuk
sien suhteen. Marx kirjoitti, etteivät pikkuporvariston ideologit 
ole ehdottomasti rihkamakauppiaita tai rihkamakauppiaiden 
ihailijoita. ..Pikkuporvariston edustajiksi heidät on tehnyt se, 
että heidän ajattelunsa ei kykene astumaan sen rajan yli, jota 
pikkuporvaristo ei ylitä elämässä, ja siksi he päätyvät teoriassa 
samoihin tehtäviin ja ratkaisuihin, joihin aineelliset edut ja 
yhteiskunnallinen asema ajaa pikkuporvariston käytännössä. 
Tämäntapainen on yleensäkin jonkin luokan poliittisten ja kir
jallisten edustajien suhde luokkaan, jota he edustavat.” 1

Hallitsevan luokan aatteet ovat hallitsevia luokkayhteiskun
nassa. Sorretut joukot omaksuvat varsin usein etujensa vastai
sesti hallitsevan luokan poliittiset, oikeudelliset ja moraaliset 
käsitykset, sen maailmankatsomuksen. Minkä vuoksi niin tapah
tuu? Ensiksi sen vuoksi, että luokka, jonka hallussa ovat aineel
lisen tuotannon välineet, pitää sen johdosta hallussaan myös 
henkisen tuotannon välineitä; toiseksi sen vuoksi, että sorre
tuille luokille tyrkytetään koko tilanteen ja elämänehtojen voi
malla yhdessä vallitsevien taloudellisten suhteiden kanssa hal
litsevan luokan aatteita, käsitteitä ja katsomuksia. Vallassa 
olevien luokkien koko monitahoinen ideologinen koneisto puolus
taa ja propagoi niiden ideologiaa. Mutta jonkin luokan aatteiden 
jakamaton herruus säilyy vain niin kauan kuin tämän luokan 
vallan taloudelliset perusteet pysyvät suhteellisen lujina. Mutta 
kun taloudelliset suhteet muuttuvat tuotantovoimien kehityksen 
jarruksi, kun vanhassa yhteiskunnassa syntyvät uuden yhteis
kunnan aineelliset edellytykset tai ainekset, silloin ilmaantuvat 
uudet aatteet, jotka ovat edistyneimpien yhteiskunnallisten voi
mien aseena taistelussa uuden yhteiskunnan puolesta.

Kaikki tähän asti olemassaolleet luokat ovat nähneet ideolo
giassaan koko yhteiskunnan yhteisten etujen ilmauksen. Vapau-

1 K. Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, I osa, s. 227.
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tumisensa puolesta taistellut luokka on nähnyt vapautumisensa 
erikoisissa ehdoissa koko yhteiskunnan pelastuksen yleiset ehdot. 
Taistelun historialliset ehdot ovat tehneet edistyneimmistä luo
kasta ainakin tietyksi ajaksi koko yhteiskunnan, koko kansan 
etujen ilmaisijan. Tästä saa selityksensä tosiasia, että esimer
kiksi Ranskan porvariston ideologit esiintyessään 18. vuosi
sadalla feodalismia vastaan vapauden ja yhdenvertaisuuden, 
järjen ja oikeudenmukaisuuden nimessä pitivät vilpittömästi 
itseään koko ihmiskunnan etujen puolustajina. Porvarillisen 
vallankumouksen voitto osoitti, mitä 18. vuosisadan suurten 
valistajain vaatimukset itse asiassa merkitsivät. Vapaus osoit
tautui riiston ja kilpailun vapaudeksi, yhdenvertaisuus ja oikeu
denmukaisuus olennoituivat oikeuksien valheelliseksi, muodolli
seksi yhdenvertaisuudeksi, porvarilliseksi oikeudeksi, joka suo
jeli rikkaiden luokkaetuja köyhiä vastaan. Valistusfilosofien 
vaatimukset ja tunnukset olivat siis monessa suhteessa harha- 
kuvitelmia. Näiden harhakuvitelmien syynä oli se, että uuden, 
nuoren ja nousevan porvarillisen yhteiskunnan ristiriidat esiin
tyivät vasta alkuasteellaan. Illusorisessa muodossaan nämä 
vaatimukset ilmaisivat edistyksellistä sisältöä, reaalista yhteis
kunnallista tarvetta taistella aikansa elänyttä feodaalista järjes
telmää, sen ideologiaa ja laitoksia vastaan. Vallankumoukselli
sen porvariston edustajat esittivät tässä taistelussa hyvin suurta 
osaa. He valmistelivat ideologisesti porvarillista vallanku
mousta. Kohottaessaan edistykselliset, joskin rajoittuneet porva
riston luokka vaatimukset kansan yhteisiksi vaatimuksiksi 
18. vuosisadan valistajat edistivät joukkojen innostuksen ja  ta r
mon lisääntymistä, joukkojen, jotka raivasivat tieltään aikansa 
eläneet feodaaliset tukipylväät.

Ideologian luokkaluonne ei aina sulje siitä pois yleisinhimillistä, koko 
kansalle ominaista sisältöä. Sellainen sisältö oli vanhan ajan edistyneimpien 
ajattelijain maailmankatsomuksessa, suurissa taiteen tuotteissa. Niiden luojat 
kykenivät kohoamaan luokkansa rajoitettujen etujen yläpuolelle ja ammentaen 
kansanviisauden ja  kansantaiteen elävistä lähteistä osasivat kuvastaa tuotteis
saan elämän totuutta ja kansanjoukkojen etuja.

Kehittyneiden kapitalististen maiden nykyinen porvaristo, 
joka on jo aikaa sitten muuttunut taantumukselliseksi ja kansan- 
vastaiseksi voimaksi, esittelee kuitenkin jatkuvasti itsekkäitä
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luokkaetujaan koko kansan etuina ja politiikkaansa ja ideolo
giaansa yleiskansallisina. Sen ideologit kehuskelevat ulkokul- 
taisesti kapitalistista järjestelmää ja porvarillista valtiota, laati
vat teorioita ja myyttejä, jotka julistavat kansaa hallitsevien 
..valioiden” vallan oikeutetuksi tai hämäävät luokkavastakohtai- 
suuksia. Hallitsevien luokkien ulkokultaisuus poliittisella ja 
aatteellisella alalla kasvaa sitä enemmän, mitä enemmän niiden 
vallan perusteet sortuvat ja mitä enemmän niiden edut törmää
vät kansan ja yhteiskunnan etuja vastaan. Nykyinen porvaristo 
turvautuu vilpillisiin korulauseisiin vapaudesta ja yhdenvertai
suudesta, moraalista ja demokratiasta hämätäkseen kapitalistis
ten monopolien todellista valtaa. »Vapaan maailman” kyltin 
takana piilee riiston ja oikeudettomuuden, poliittisen taantu
muksen ja militarismin maailma.

Proletariaatti on kaikista luokista ainoa, joka ei tarvitse 
harhakuvitelmia eikä ulkokultaisuutta, sillä sen luokkana vapau
tumisen ehdot ovat samalla koko yhteiskunnan riistosta ja luok- 
kavastakohtaisuuksista vapautumisen todellisia ehtoja. Juuri 
sen vuoksi, että proletaarinen sosialistinen ideologia ilmaisee 
sellaisen luokan etuja, jonka kutsumuksena on poistaa ainiaaksi 
riisto ja luokkavastakohtaisuus, se on olemukseltaan koko tule
van ihmiskunnan ideologiaa. Se ei ainoastaan luovu nurinkuri
sista uskonnollisista ja idealistisista näkemyksistä todellisuuden 
suhteen, vaan löytää myös selityksen näihin näkemyksiin van
han yhteiskunnan taloudellisista suhteista. Proletariaatin ideo
logia on todella tieteellistä ideologiaa. Synnyttyään kapitalisti
sen yhteiskunnan olosuhteissa työväenluokan vallankumoukselli
sen taistelun aseena pääomaa vastaan, se kehittyy jatkuvasti ja 
mitä monitahoisimmin työväenluokan voiton jälkeen rakennet
taessa uutta yhteiskuntaa sosialististen tuotantosuhteiden kas
vun ja lujittumisen pohjalla.

Yhteiskunnallinen tajunta on siis yhteiskunnallisen olemisen 
määräämä, tämän heijastusta. Mutta yhteiskunnallinen olemi
nen, kuten edellä on huomautettu, heijastuu yhteiskunnallisessa 
tajunnassa eri muodoissa: uskontona, filosofiana, taiteena, 
moraalina jne. Miten yhteiskunnallisen tajunnan muotojen 
moninaisuus on selitettävissä ja millainen on niiden välinen 
suhde?
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2. Yhteiskunnallisen tajunnan muodot

Yhteiskunnan kehityksen varhaisissa vaiheissa ei ollut sitä 
yhteiskunnallisen tajunnan jakautumista, joka on luonteen
omaista luokkayhteiskunnalle. Mutta jo alkukantaisessa yhteis
kunnassa ihmisille kasaantuu taistelussa luontoa vastaan alkeis- 
tietoja luonnonilmiöistä, ravinnon hankkimiskeinoista jne., 
muodostuu ja siirtyy sukupolvesta toiseen tapoja ja tottumuk
sia, joista syntyi alkukantaisen yhteiskunnan moraali. Tämän 
yhteiskunnan kehityksen tietyssä vaiheessa syntyvät ihmisten 
uskonnolliset kuvitelmat, usko yliluonnollisiin voimiin. Alkukan
taiseen yhteiskuntaan johtavat juurensa myös taiteen varhaiset 
idut (piirustus, laulu, tanssi jne.), jotka kuvasivat ihmisten 
elämän ja toiminnan eräitä puolia. Sen ajan ihmisten primitii
vistä yhteiskunnallista olemista, tuotantovoimien äärimmäisen 
alhaista tasoa vastasi primitiivinen tajunta, joka vielä oli ikään 
kuin punottu aineelliseen tuotantoon ja tuskin lainkaan jakau
tui eri muotoihin. Alkeelliset tiedot ympäröivästä maailmasta, 
tottumukset, taiteen idut ja myöhemmin uskonnollisetkin kuvi
telmat olivat kaikki henkisen kulttuurin muinaisissa muistomer
keissä (kalliopiirustuksissa, seremonioissa ja uskomuksissa, 
jotka ovat säilyneet takapajuisilla kansoilla) tavallisesti 
yhdessä, erottumatta toisistaan. Sellaisia tajunnan muotoja 
kuin filosofia, tiede, poliittinen ja oikeudellinen ideologia ei sil
loin vielä ollut.

Vasta tuotannon kehittyessä ja työn jakautuessa henkiseen 
ja ruumiilliseen työhön yhteiskunnallinen tajunta alkaa yhä 
enemmän haarautua itsenäisiksi aloiksi eli tajunnan muodoiksi.

Luokkien ilmaantuessa syntyvät valtio ja oikeus ja sen 
yhteydessä ilmaantuu poliittinen ja oikeudellinen ideologia, joka 
ilmaisee hallitsevan luokan käsityksiä yhteiskunnan poliittisesta 
rakenteesta, valtion ja oikeuslaitoksen luonteesta ja tehtävistä, 
sodan ja rauhan kysymyksistä jne. Erityiset ihmisryhmät hah- 
mottelevat tätä ideologiaa valtio- ja oikeusteoriaa käsittelevissä 
teoksissa, poliittisten puolueiden ohjelmissa, perustuslaeissa jne. 
Hallitsevien riistävien luokkien ideologian vastapainoksi sorre
tuille luokille syntyvät luokkataistelun kulussa omat poliittiset 
ja - oikeudelliset katsomuksensa. Siten porvariston poliittista 
ideologiaa vastaan vaikuttaa kapitalistisessa yhteiskunnassa
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työväenluokan poliittinen ideologia, joka on ilmaistu marxilais
ten teoksissa ja sosialismin puolesta taistelevan marxilaisen 
puolueen ohjelmassa ja muissa asiakirjoissa. Kun nykyaikaisen 
porvarillisen ideologian tehtävänä on puolustella ja perustella 
työtätekevien riistämistä, kansallista ja siirtomaasortoa, mono
polien ja finanssiharvainvallan kaikkivaltaa, jotka pyrkivät 
hävittämään työtätekevien demokraattiset saavutukset ja sytyt
tämään uuden maailmansodan, on työväenluokan ideologia 
pääoman vastaisen taistelun ideologiaa, työtätekevien kansain
välisen solidaarisuuden ideologiaa taistelussa rauhan, demokra
tian ja sosialismin puolesta.

Ensin mainittu on epätieteellistä ja taantumuksellista, vii
meksi mainittu tiukasti tieteellistä ja johdonmukaisesti vallan
kumouksellista. SNTL:ssä ja muissa sosialismin maissa työväen
luokan poliittiset ja oikeudelliset aatteet ovat kehittyneet ja 
levinneet laajalti koko kansan tunnustamina. Ne ovat saaneet 
ilmauksensa näiden maiden perustuslaeissa ja lainsäädännössä 
sekä valtiovallan erilaisissa asiakirjoissa.

Poliittisella ja oikeudellisella ideologialla on valtava vaiku
tus luokkien poliittiseen taisteluun, koko yhteiskunnalliseen elä
mään, yhteiskunnallisen tajunnan kaikkiin muihin muotoihin: 
filosofiaan, moraaliin, taiteeseen jne.

Luontoa koskevien tieteellisten tietojen syntyminen, kuten 
edellä mainittiin, oli yhteydessä tuotannollisen toiminnan ja 
vaihdon kehittämistarpeiden kanssa. Myöhemmin syntyy sellai
nen yhteiskunnallisen tajunnan muoto kuin filosofia. Se syntyy 
uskonnollisen maailmankatsomuksen vastakohdaksi (materia
lismi) tai uskonnon loogisena perusteluna ja puolustuksena 
(idealismi). Filosofia sulki hyvin pitkän ajan piiriinsä ympä
röivästä maailmasta saadut tiedot kokonaisuudessaan. Tarvittiin 
vuosisatoja tietojen kokoamiseen ja systematisointiin, ennen 
kuin filosofiasta alkoi erottua tieteen eri aloja erikoisine tutki- 
muskohteineen. Tieteellisten tietojen kehityksen perustana on 
tuotannon ja koko yhteiskunnallisen käytännön kehitys.

Keksiessään luonnon ja yhteiskunnan lakeja, tarkistaessaan 
keksintöjensä paikkansapitävyyden käytännössä, tiede vuoros
taan vaikuttaa suuresti ihmisten käytännölliseen toimintaan. 
Se tekee mahdolliseksi ilmiöiden ja tapahtumien ennakolta näke
misen, vaikuttaa niiden kehityksen objektiiviseen kulkuun. Tun
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nettua on Marxin, Engelsin ja Leninin nerokkaiden keksintöjen 
ja ennakkonäkemysten merkitys työväenluokan taistelulle 
vapautuksensa puolesta ja kommunismin rakentamiselle. Tun
nettua on D. I. Mendelejevin nerokkaiden keksintöjen merkitys 
kemiallisten tieteiden ja teollisuuden kehitykselle, Charles 
Darwinin keksintöjen merkitys biologialle ja maataloudelle. 
Tiede keksii yhä uusia ja uusia energialähteitä, luo keinotekoisia 
aineita, joita ei ole luonnossa (mutta tietysti luonnon materiaa
leista ja sen lakien pohjalla).

Tieteen saavutusten hyväksikäyttö riippuu taloudellisten 
suhteiden luonteesta, yhteiskunnallisesta järjestelmästä. Kun 
kapitalismin olosuhteissa tieteen keksintöjä hyväkseen käyttä
vien kaikkivaltiaiden monopolien edut sanelevat tieteellisen 
toiminnan suunnan suuremman voiton saamisen, pääoman val
lan lujittamisen ja militarististen tarkoitusperien hyväksi, niin 
sosialismin olosuhteissa tiede palvelee kansaa, sen hyvinvoinnin 
ja kulttuurin kohottamista. Sosialismi avaa rajattomat mahdolli
suudet tieteen edistykselle, turvaa sen merkityksen lisääntymi
sen yhteiskunnan elämässä. Voittaneen sosialismin maa avasi 
ensimmäisenä aikakauden, jolloin atomivoimaa käytetään rau
hanomaisiin tarkoituksiin, raivasi ensimmäisenä tien ulkoava
ruuteen.

Historiassa on paljon esimerkkejä siitä, että tieteelliset tutki
mukset sekä luonnontieteiden että yhteiskunnallisten tieteiden 
alalla kiellettiin ja tiedemiehiä vainottiin, koska nämä tutkimuk
set olivat ristiriidassa riistävien luokkien luokkaetujen ja ennak
koluulojen kanssa. Tieteelliset keksinnöt ja tutkimusten tulokset 
saavat usein väärän tulkinnan sen johdosta, että jotkin taantu
mukselliset filosofiset koulukunnat vaikuttavat tiedemiehiin. 
Tämä merkitsee, että kehittyäkseen hedelmällisesti tiede tarvit
see oikeaa filosofiaa, jollainen meidän aikanamme on marxilai
nen filosofia. Saattaessaan tieteen kansan palvelukseen 
sosialismi samalla vapauttaa sen kaikista ideologisista kah
leista, jotka kapitalismin aikana jarruttavat sen kehitystä.

Nykyinen kommunismin laajamittaisen rakentamisen aika
kausi SNTL:ssä, kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan 
luomisen, maan talouden edelleen kehittämisen ja kansan kasva
vien aineellisten ja henkisten tarpeiden entistä täydellisemmän
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tyydyttämisen tehtävä avaavat rajattomat näköalat tieteen kaik
kien alojen kukoistukselle.

»Neuvostotiedemiesten kunnia-asiana”, sanotaan NKP:n 
ohjelmassa, „on varmistaa neuvostotieteen saavuttamat etulinjat 
tiedon tärkeimmillä aloilla ja vallata johtava asema maailman 
Heteessä kaikilla perusaloilla.” 1

Taide, kuten edellä on sanottu, ilmaantui jo alkukantaisen 
yhteiskunnan varhaisissa kehitysvaiheissa liittyen läheisesti 
työprosessiin, ihmisten yhteiskunnallisen käytännön kehitykseen.

Ihmiset loivat taiteen sen vuoksi, että se oli heille todella 
tarpeen, se vastasi luontoa vastaan käydyn taistelun tarpeita, 
lujitti heidän yhteisöään, herätti heissä hyödyllisiä tunneailah- 
duksia. Kollektiivisessa työssä muotoutuivat ihmisten esteetti
nen maku ja tarpeet, käsitykset kauniista.

On tunnettua, että taiteen ensimmäiset jäljet kuuluvat aika
kauteen, jolloin ihminen jo osasi tehdä työkaluja kivestä, luusta 
ja sarvista, omasi artikuloidun puhekielen, harjoitti kollektiivi
sesti suurten eläinten metsästystä, ja jolloin yhteiskunnallisessa 
tuotannossa oli jo alkeellinen työnjako miehen ja naisen välillä. 
Tältä aikakaudelta on säilynyt kuvia kallioissa ja luolissa sekä 
kivestä, luusta ja sarvista tehtyjä tuotteita. Silloin syntyivät 
myös pantomiimi, tanssi ja alkeellinen musiikki.

Ensi aikoina taide oli kiinteä osa ihmisen harjoittamasta 
ympäröivän maailman vielä jakautumattomasta tiedostamisesta. 
Sitä mukaa kuin työnjako kehittyi ja yhteiskunnallisen elämän 
muodot muuttuivat taide erottuu yhä enemmän henkisen toimin
nan erikoismuodoksi. Taide niin kuin tiedekin on läpikäynyt 
pitkäaikaisen historiallisen kehitysprosessin jakautuen eri 
lajeiksi (arkkitehtuuri, maalaustaide, kuvanveisto, musiikki, 
tanssi, kirjallisuus jne.).

Toisin kuin filosofia ja tiede, jotka heijastavat maailmaa 
käsitteiden ja lakien muodossa, taide heijastaa todellisuutta 
taidekuvien elävässä konkreettisesti aistittavassa muodossa. 
Näissä kuvissa saavat ilmaisunsa ihmisten asema, heidän katso
muksensa ja pyrkimyksensä, tunteensa ja mielialansa, toimin
tansa ja tekonsa. Luokkayhteiskunnan kehityksen jokaisena 
aikakautena taide heijastaa taistelevien luokkien etuja, on aat
teellisena aseena niiden taistelussa.

1 Tie kommunismiin, s. 590.
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Taidetuotteilla, jotka heijastavat oikein todellisuutta (ennen 
muuta ihmisen elämää, yhteiskunnallista elämää) ja jotka ovat 
edistyneimpien aatteiden läpitunkemat, on suuri tiedostava mer
kitys ja ne pystyvät tekemään valtavan aatteellisen ja siveellisen 
vaikutuksen ihmisiin, kasvattamaan heitä, muovaamaan heidän 
ajatuksiaan ja tunteitaan, kannustamaan tiettyyn toimintaan. 
Sellaisia olivat esimerkiksi antiikin yhteiskunnassa Feidiaan, 
Aiskhyloksen, Sofokleen, Euripideen ym. tuotteet, renessanssin 
aikakaudella Danten, Rafaelin, Leonardo da Vincin ym. tuotteet, 
porvarillisten vallankumousten aikakaudella Euroopassa Shake
spearen, Rembrandtin, Davidin ym. taideteokset.

Nykyajan taantumuksellinen porvarillinen taide hylkää men
neisyyden edistyksellisen perinnön ja esiintyy aatteettomuuden, 
formalismin ja humanisminvastaisten ajatusten tulkkina. Tätä 
taidetta vastaan esiintyvät etevimmät kirjailijat ja taiteilijat 
maailman kaikissa maissa ja ennen muuta kirjailijat ja taitei
lijat, jotka ovat yhteydessä työväenluokan sosialistiseen liikkee
seen. Sosialistinen taide jatkaa menneisyyden etevimmän taiteen 
perinteitä, omaksuu ja rikastuttaa niitä luovalla tavalla uuden, 
sisällöltään sosialistisen ja muodoltaan kansallisen mitä kor
keimman taiteellisen kulttuurin luomiseksi.

Sosialistisen realismin metodi, joka jatkaa ja kehittää men
neisyyden realistisen taiteen parhaita perinteitä, vaatii taiteessa 
totuudellista, konkreettista ja historiallista todellisuuden tai
teellista kuvaamista sen vallankumouksellisessa kehityksessä. 
Se ei suinkaan sulje pois taiteellista romantiikkaa, joka ilmaisee 
meidän päiviemme sankaruutta, kansan tulevaisuuspyrkimysten 
paatosta, haaveilua tulevaisuudesta. Se vaatii vain, että roman
tiikan on nojattava elämän totuuteen, todellisuuden lainmukai
seen ja vallankumoukselliseen kehitykseen. Sosialistisen realis
min metodi avaa taiteilijoille taiteen kaikilla aloilla laajat 
mahdollisuudet vapaaseen luomistyöhön kansan hyväksi, lajien, 
tyylien ja taidekeinojen monipuolisuuteen, jokaisen taiteilijan 
lahjakkuuden ja hänen yksilöllisten erikoisuuksiensa ilmaisemi
seen.

Sosialistisen realismin taiteen aatteellinen luomistyön tä r
kein periaate on proletaarisen, kommunistisen puoluekantaisuu- 
den periaate. Se seikka, että sosialistinen taide edistää työtä
tekevien vapauttamista kaikesta sorrosta, edistää kommunismin
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asiaa, on korkein ilmaisu sen läheisyydestä kansaan, sen yhtey
destä elämään, kansanjoukkojen etuihin ja toiveisiin. Taiteen
harjoittajat näkevät sosialistisessa ideologiassa, kommunistisen 
puolueen aatteellisessa johtotyössä mitä tärkeimmän ehdon 
sosialistisen yhteiskunnan taiteen kehitykselle. Neuvostokirjaili
jat ja muut taiteenharjoittajat pitävät tehtävänään vahvistaa 
yhteyttään elämään, kuvata oikein ja taiteellisesti sosialistisen 
todellisuuden rikkautta ja moninaisuutta, ilmentää kirkkaasti 
uutta, todella kommunistista ja paljastaa kaikkea sitä, mikä 
jarruttaa yhteiskunnan liikettä eteenpäin. Taiteen kutsumuksena 
on kehittää neuvostoihmisessä uuden maailman rakentajan 
ominaisuuksia, olla ilon ja innostuksen lähteenä miljoonille 
ihmisille, ilmaista heidän tahtoaan, tunteitaan ja ajatuksiaan, 
olla heidän aatteellisen rikastuttamisensa ja siveellisen kasva
tuksensa välineenä.

Sosialistinen taide kehittyy kommunistisen puolueen aatteel
lisella johdolla ja palvelee kansaa, sen taistelua kommunismin 
puolesta. V. I. Lenin lausui: „Taide kuuluu kansalle. Sen tulee 
laskea juurensa syvälle laajojen työtätekevien joukkojen keskuu
teen. Sen tulee olla käsitettävää näille joukoille ja niiden rakas
tamaa. Sen tulee yhdistää näiden joukkojen tunne, ajatus ja 
tahto, innostaa niitä. Sen tulee herättää niissä taiteilijoita ja 
kehittää niitä.” 1

Moraali samoin kuin taidekin on yksi yhteiskunnallisen 
tajunnan varhaisimmista muodoista. Teologit ja idealistit vetoa
vat usein »ikuiseen moraaliin” todistaakseen, että ihmisten 
tajunta on riippumaton heidän yhteiskunnallisesta olemisestaan. 
He johtavat moraalin joko »jumalan käskystä” tai joistakin 
muista historian ulkopuolella olevista alkulähteistä (absoluutti
sesta järjestä, abstraktisesta itsetajunnasta jne.). He väittävät, 
ettei moraali ole yhteydessä ihmisten reaalisiin tarpeisiin ja 
etuihin kyseisellä aikakaudella; enemmänkin, että se on näiden 
etujen vastainen, kuten ikuinen on ajallisen, ylevä alhaisen ja 
taivaallinen maallisen vastainen.

Sellaisen moraalikäsityksen marxilaiset kieltävät epätieteel
lisenä ja kelvollisena vain joukkojen pettämiseen. »Me kiis
tämme kaiken sellaisen ihmisen ja luokkien ulkopuolisesta

1 Lainattu Clara Zetkinin kirjoituksesta, joka on kokoelmassa Muistelmia 
Leninistä, 2. osa, Petroskoi 1958, s. 555.
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käsitteestä johdetun siveellisyyden”, V. I. Lenin sanoi. »Sanom
me, että se on petosta, että se on peijausta ja työläisten ja talon
poikien järjen pimittämistä tilanherrojen ja kapitalistien 
eduksi.” 1

Nykyaikaisessa porvarillisessa etiikassa on erilaisia positivismin tyyppi
siä »koulukuntia” (looginen positivismi, semantiikka, pragmatismi jne.), jotka 
pelkistävät moraalin säännöt ja arvostukset vain yksilöiden tai tietyn ryhmän 
subjektiivisten tunteiden, mielenliikutusten, toivomusten ja maun ilmauksiksi. 
Niinpä loogisen positivismin edustajat (Carnap, Ayer, Stevenson ym.) väittä
vät, että jos yhdestä ja samasta teosta on esitetty kaksi vastakkaista arvostel
maa, emme voi ratkaista kysymystä, kumpi näistä arvostelmista on oikea ja 
kumpi väärä, sillä heidän mielestään ei tämän kysymyksen ratkaisemiseksi ole 
mitään objektiivista arvioperustetta. Käyttäytymisen valinta ja sen moraalinen 
arvostus on henkilökohtaisen maun ja edun asia. Pragmatismin kannattajat 
pelkistävät tämän arvioperusteen hyödyksi tai eduksi, jota siitä saa kyseisessä 
tilanteessa päätöksen tehnyt subjekti. Tämä merkitsee, että tuollaisten eetillis- 
ten käsitysten näkökannalta voidaan mitä tekoa tahansa, miten mielivaltaista 
ja amoraalista tekoa tahansa pitää oikeutettuna, subjektille edullisena, hyö
dyllisenä jne.

Moraalin kysymyksiä koskeva subjektivismi ja relativismi ilmenevät sel
vinä myös eksistentialismin etiikassa. Tämän koulukunnan edustajat (Jaspers, 
J. P. Sartre ym.) väittävät, että »moraaliset arvot” ovat absoluuttisesti riippu
mattomat taloudellisista ja yhteiskunnallisista oloista. Eristetty yksilö luo 
maailmaa »vapaasti", muodostaa olemuksensa, sen mukana myös »moraaliset 
arvot”, joista hän yksinään on vastuussa. Eksistentialistit pelkistävät moraali
set arvot niiksi yksilöllisiksi päätöksiksi, jotka yksilö tekee jokaisessa ainut
laatuisessa tilanteessa nojaten vain omaan tajuntaansa. Sen vuoksi he kieltä
vät kategorisesti moraalin säännöt ja periaatteet, joilla on objektiivisen totuu
den merkitys. Sellaisten moraalin sääntöjen ja periaatteiden myöntäminen 
olisi heidän mielestään yksilön »vapauden” tukahduttamista. Samoin kuin 
positivistinen etiikka puolustaa eksistentialistien etiikka käyttäytymisessä 
äärimmäistä individualismia, vieläpä amoraalisuuttakin ja  on ilmausta nyky
aikaisen porvarillisen ajattelun kriisistä.

Moraali kasvaa siitä, että yhteiskunta tarvitsee sääntöjä, 
jotka ohjaavat ihmisten käyttäytymistä. Jo yhteiskunnan kehi
tyksen varhaisissa vaiheissa oli tapoja ja tottumuksia, jotka 
sääntelivät ihmisten suhteita toisiinsa, heimolaisiinsa tai muihin 
heimoihin. Luokkayhteiskunnassa moraali kasvaa käyttäytymi
sen periaatteiden, sääntöjen ja normien monisäikeiseksi järjes
telmäksi, jotka ilmaisevat tietyn luokan taloudellista, yhteiskun
nallista asemaa ja etuja. Näiden sääntöjen valossa tapahtuu

1 V. I. Letun, Teokset, 31. osa, s. 277.
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ihmisten käytöksen, heidän moraalisten ominaisuuksiensa jne. 
arvostus hyveen ja paheen kategorioissa. Käyttäytymisen peri
aatteet, normit ja säännöt ovat luonteeltaan yhteiskunnallisia 
(luokkayhteiskunnassa luokkaluonteisia) vaatimuksia ihmisen* 
käyttäytymisestä, hänen menettelystään toista ihmistä ja myös 
yhteiskuntaa kohtaan, omaa tai vihollisluokkaa kohtaan, valtiota 
ja syntymämaata kohtaan jne. Moraali vaikuttaa yhteiskunnalli
seen elämään näiden vaatimusten välityksellä, joita kannattaa 
(koko yhteiskunnan tai tietyn luokan) yleinen mielipide hyväk
syen tai tuomiten ihmisten ne tai nämä teot. Tietyn moraalin 
hengessä kasvatettu ihminen arvioi alinomaa tekojaan kärsien 
omantunnontuskia (kyseisen luokan tai koko yhteiskunnan pii
rissä) yleisesti hyväksyttyjen siveellisyys.sääntöjen rikkomi
sesta.

.Hallitsevana moraalina yhteiskunnassa on vallassaolevan luo
kan moraali, joka suojelee (kuten oikeuskin) niitä tukipilareita, 
joihin kyseinen yhteiskunta nojaa. Tuon moraalin vartiossa ori 
yleinen mielipide, kasvatusjärjestelmä. Uskonto, joka esittää hal
litsevan luokan moraalivaatimukset jumalan järkkymättöminä 
käskyinä, tukee arvovallallaan riistäjien moraalia. Tätä moraa
lia tyrkytetään koko yhteiskunnalle kirkon, koulun, sanomaleh
distön ja myös työtätekevien joukkojen elämänehtojen kautta. 
Mutta juuri sen vuoksi, että sorretut luokat ja riistäjät ovat 
vastakkaisia asemaltaan, työtätekevät joukot laativat riistäjien 
moraalin vastapainoksi myös omat erikoiset siveysperiaatteensa, 
oman käsityksensä hyveestä ja paheesta, oikeudenmukaisesta ja  
epäoikeudenmukaisesta, hyvästä ja huonosta. Moraalin kysy
mysten teoreettinen käsittely (etiikka) on luokkayhteiskunnassa 
tullut filosofian tehtäväksi.

Yhteiskunnan historia osoittaa, että moraalin säännöt, ihmis
ten käsitykset hyveestä ja paheesta ovat ,.kansasta toiseen, 
aikakaudesta toiseen ... muuttuneet niin suuresti, että ne usein 
ovat toisilleen aivan vastakkaiset” '. Vieläpä nekin moraalin 
säännöt, jotka näyttävät siirtyvän aikakaudesta toiseen „muut- 
tumattomina”, ovat todellisuudessa historiallisten ehtojen alai
sia, ts. eivät suinkaan ole ikuisia. Esimerkiksi moraalin käsky 
„älä varasta”, jonka muka jumala on antanut ihmisille ikuisiksi 1

1 F. Engels, Anti-Duhring, s. 99.
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ajoiksi, voi säilyä vain niin kauan kuin on olemassa var-, 
kautta, ilmiö, joka on sidottu yksityisomistuksen olemassaoloon. 
Kommunistisessa yhteiskunnassa, missä tuotantovälineiden 
yhteisomistuksen pohjalla turvataan kulutustarvikkeiden run
saus, missä ihmiset saavat kaiken elämälle välttämättömän tar- 
peittensa mukaisesti, varkaus katoaa. Ja se merkitsee, ettei tule 
enää olemaan minkäänlaista mainitun moraalisäännön tarvetta.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa on kahta perusluokkaa vas
taavasti kaksi moraalin perusjärjestelmää: porvarillinen ja 
proletaarinen. Porvarilliselle moraalille on luonteenomaista 
individualismin ja egoismin periaate. Se vastaa yhteiskunnalli
sia suhteita, jotka perustuvat tuotantovälineiden yksityisomis
tukseen, jolloin jokainen näkee toisessa etupäässä hyötymisen 
kohteen ja pitää kaikkia muita ihmisiä ja kaikkia yhteiskunnalli
sia yhteyksiä yksityisten tarkoitusperiensä saavuttamisen kei
nona.1 Tämä periaate ilmenee porvarillisessa yhteiskunnassa 
laajalle levinneissä sananparsissa: »ihminen on toiselle ihmisellq 
susi”, „oma paita ihoa lähinnä”, »jokainen puhaltaa omaarj 
lusikkaansa” jne. Sellaiset sananparret muodostavat jokapäiväi
sen »moraalin”, jota porvarillisiin tapoihin tottuneet ihmiset 
todella seuraavat käyttäytymisessään.

Hallitseva riistäjäin luokka tuntee tarvetta puolustaa jokai
sen omistajan etuja omistamattomien pyrkimyksiä vastaan ja 
myös puolustaa yhteisiä etujaan sorrettuja joukkoja vastaan. 
Siksi se tarvitsee moraalikäskyjä, jotka kasvattavat kunnioit
tamaan yksityisomaisuutta, olemassa olevaa valtajärjestelmää 
ja sen julkaisemia lakeja. Ihmisten moraalisena opettajana 
luokkayhteiskunnassa on sen koko olemassaolon ajan ollut 
uskonto. Uskonnollisissa käskyissä, jotka jumala muka on anta
nut kaikille ihmisille ja ikuisiksi ajoiksi, eräiden alkeellisten 
yhteiselämän normien vakiintumisen ohella pyhitetään moraali
sesti kulloinkin vallassaolevan riistäjäluokan herruuden perus
teet.

Uskonnollinen moraali on sekä entisinä aikoina että nykyi
sessä porvarillisessa yhteiskunnassa vaateliaasti väittänyt 1

1 Individualismilla oli edistyksellinen, humanistinen sisältö, kun se ilmaisi 
yksilön vastalausetta häntä sitoneita feodaalisia kahleita vastaan. Siitä tuli 
taantumuksellinen periaate, kun se alkoi ilmaista vain pyrkimystä yksilölli
seen voiton tavoitteluun, kiipeilyyn ja rikastumiseen toisten kustannuksella,'
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,,hillitsevänsä individualismia”, kasvattavansa ..sosiaalisia tun
teita” ja sovittavansa yksityiset edut yhteiskunnallisiin. Mutta 
näillä vaateliailla väitteillä ei ole perustetta. Jokaisen uskonnol
lisen moraalin pääajatus — yksilöllisen pelastuksen ajatus — on 
individualismin ja egoismin omalaatuinen ilmaus. Mitä taas 
tulee uskonnolliseen saarnaan ihmisten keskeisestä veljeydestä, 
lähimmäisenrakkaudesta jne., niin tämä saarna vain salaa 
egoismia ja pettää joukkoja utopistisella haaveella veljeydestä 
ja rakkaudesta riistäjien ja riistettyjen välillä edistämättä miten
kään taistelua porvarillisen yhteiskunnan paheita vastaan.

Proletaarinen moraali vastaa työväenluokan elämän ja tais
telun ehtoja, taistelun, joka vaatii solidaarisuutta, keskinäis- 
.apua, huolenpitoa yhteisestä hyvästä, yksityisten etujen alista
mista yhteiskunnallisille eduille. Marxilais-leniniläinen puolue 
.auttaa muovaamaan työväenluokan siveellisen tajunnan, esittää 
selvästi uuden moraalin periaatteet. Proletariaatin vallanku
mouksellisella moraalilla, erikoisesti sen jälkeen, kun proleta
riaatti on ottanut käsiinsä poliittisen vallan, on valtava vaikutus 
yhteiskunnan siveelliseen kehitykseen. Siirryttäessä sosialismiin 
uusi moraali pääsee kehittymään monipuolisesti, rikastuu 
uudesta sisällöstä ja muuttuu kommunistisen yhteiskunnan 
rakentajien moraaliksi.

Päinvastoin kuin riistäjien itsekkäät katsomukset ja tavat, 
heidän luokkamoraalinsa, kommunistinen moraali ilmentää koko 
työtätekevän ihmiskunnan etuja ja ihanteita. Se on ihmiskunnan 
oikeudenmukaisin ja ylevin moraali. Tämän moraalin korkeim
pana periaatteena on taistelu kommunismin puolesta, uskolli
suus kommunismille. .»Kommunistisen siveellisyyden perustana 
on taistelu kommunismin lujittamisen ja täydellisen toteuttami
sen puolesta”, sanoi V. I. Lenin. Uudessa yhteiskunnassa tapah
tuu toverillisen yhteistyön ja keskinäisavun suhteiden perustalla 
ihmisten tajunnassa ja käyttäytymisessä olevien yksityisomis
tuksellisten ja individualististen jäänteiden voittaminen. Uudet 
ihmiset hylkäävät porvarillisen yhteiskunnan vanhan elämän- 
tapaohjeen: »jokainen omasta puolestaan, jumala kaikkien 
puolesta”, ja vahvistavat elämänohjeen, joka on kelvollinen 
sosialistisen yhteiskunnan työihmisille: »kaikki yhden, yksi kaik
kien puolesta”, yhteistyön ja kollektiivisuuden, ystävyyden ja 

:keskinäisavun ohjeen. Ihmiset oppivat näkemään henkilökohtai-
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sen onnensa perusehdon taistelussa kansan onnen puolesta ja 
henkilökohtaisen perusetunsa yhteisissä eduissa. Sosialistisessa 
yhteiskunnassa elämän ja toiminnan kaikki ehdot kasvattavat 
ihmisiä sellaisen moraalin hengessä. Ihminen ei ole siellä yksi
näinen olento, hän tuntee alinomaa yhteiskunnan ja valtion 
pitävän huolta hänestä. Sen vuoksi ihmisiltä häipyy pyrkimys 
voitontavoitteluun, yksityisomistukseen, ja heille kehittyy kollek
tivismin tunne. ..Kommunistit hylkäävät porvarillisen yhteiskun
nan moraalin, missä käsite 'minun’ on korkein periaate ja tois
ten rikastuminen on mahdollista vain toisten köyhdyttämisen 
kustannuksella, missä viljellään turmelevaa itsekkyyden ajat
telutapaa, voiton tavoittelua ja  rikastumisen himoa. Kommunis
tit asettavat yksityisomistuksen maailman vastakohdaksi yhteis
kunnallisen omistuksen, porvarillisen individualismin vastakoh
daksi toverillisuuden ja yhteisyyden periaatteen.” 1

Kommunistinen moraali on mahtava voima kasvatuksessa, 
koska se edistää objektiivista ..ihmisen luonteen” uudistumisen 
prosessia uusissa yhteiskunnallisissa olosuhteissa, tukee ihmis
ten välisissä suhteissa sitä uutta, mikä kasvaa elämässä. Se 
ei ammenna siveellisten käsitteiden ja tunteiden, hyveestä ja 
paheesta muodostuneiden käsitysten sisältöä jumalan »ikuisista 
käskyistä”, vaan objektiivisesti kypsyneistä tarpeista taistella 
uuden yhteiskunnan puolesta, ylevimpien ja oikeudenmukaisim
pien ihanteiden puolesta, työtätekevien onnen puolesta, kansojen 
välisen rauhan puolesta.

Tämän taistelun ehdoista ja tarpeista, uuden yhteiskunnan 
rakentamisen tehtävistä johtuvat yhteiskunnan jäsenten velvol
lisuudet, heidän yhteiskunnalliset velvollisuutensa, siinä muo
dostuu heidän omatuntonsa, ts. moraalisen vastuun tajunta 
(käsitys ja tunne) omasta käytöksestään, toisten ihmisten koh
taloista, kotimaan ja ihmiskunnan kohtaloista. Tietoiset kommu
nismin puolustajat eivät pidä velvollisuuksiaan ja vastuullisuut
taan niiden täyttämisestä jonakin heille ulkoapäin tyrkytettynä 
vaan elämänsä asiana, sisäisen vakaumuksen asiana, ts. moraa
lisena velvollisuutenaan, omantuntonsa asiana.

Taistelu kommunismin puolesta ja kommunismin rakenta
minen tapahtuu historiallisesti muodostuneiden isänmaiden * 42

1 Tie kommunismiin, s. 120.
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puitteissa. Kotimaan, sen kielen ja kulttuurisaavutusten rakasta
minen on pääomaa vastaan taistelevan työväenluokan siveellisen 
tajunnan erottamattomana aineksena. Sitä ei voi erottaa työläis
ten ja työtätekevien kansainvälisestä solidaarisuudesta taiste
lussa yhteisen asian puolesta, vihasta kotimaan ja muiden kan
sojen sortajia kohtaan. Sosialistisissa maissa työtätekevien 
kotimaanrakkautta ei voi erottaa heidän uskollisuudestaan sosia
lismin yhteiskuntajärjestelmälle. Sosialistisen maailmanjärjes
telmän muodostuttua sosialistisen kotimaan rakastaminen 
sulautuu uskollisuudeksi koko sosialististen maiden ystävyys- 
liitolle. Samalla sosialistinen isänmaanrakkaus ja kansainväli
syys merkitsevät veljellistä solidaarisuutta kaikkien maiden työ
tätekeviä kohtaan, kaikkia kansoja kohtaan taistelussa rauhan 
ja edistyksen puolesta, suvaitsemattomuutta kaikkia rotu- ja 
kansallisuusvihan ilmiöitä, rotuerottelun, nationalismin ja kos- 
mopolitismin taantumuksellista ideologiaa kohtaan.

Kommunismin rakentajat osoittavat uskollisuutta kommunis
mille, solidaarisuutta ja yhteiskunnallisen — isänmaallisen ja 
kansainvälisen — velvollisuuden tajua ennen muuta tunnolli
sessa työssä yhteiskunnan hyväksi, säästäväisessä ja huo
lehtivassa suhtautumisessa yhteiskunnalliseen omaisuuteen. 
»Kommunismi alkaa siellä”, Lenin kirjoitti, »missä ilmaantuu 
uhrautuva, raskaan työn voittava tavallisten työläisten huolen
pito työn tuottavuuden kohottamisesta, huolenpito siitä, että 
varjellaan jokaista puutaa viljaa, hiiltä ja rautaa sekä muita 
tuotteita, jotka eivät koidu työntekijäin omaksi eivätkä heidän 
'lähimmäistensä’ hyödyksi, vaan joutuvat 'etäisille’, so. koko 
yhteiskunnalle...” 1

Huolehtiminen ei ainoastaan itsestään eikä »lähimmäises- 
tään” (kuten esimerkiksi uskonnollinen moraali opettaa), vaan 
»etäisestä”, ts. kaikista työihmisistä ja yhteiskunnallisista 
eduista onkin kommunistiseen työhön, yhteiskunnalliseen omai
suuteen, työkuriin jne. suhtautumisen siveellisenä sisältönä. 
Tämä suhde työhön ilmenee työtätekevien sosialistisessa kilpai
lussa, kommunistisen työn eri muotojen kasvussa, esimerkiksi 
siinä, että kasvavat kommunistisen työn kollektiivit, joiden 
jäsenet pyrkivät kohottamaan työn tuottavuutta, oppivat sovelta

1 V. I. Lenin, Teokset, 29. osa, s. 405.
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maan uusinta tekniikkaapa edistyneimpiä työmenetelmiä ja tais
televat samalla menneisyyden rumia tapoja vastaan, joita on 
säilynyt osassa työtätekeviä (juoppous, sosialistisen yhteiselä
män sääntöjen rikkominen jne.). Soveltaen työn mukaisen pal
kan periaatetta ja aikaansaaden siten työntekijäin aineellisen 
kiinnostuksen työn tuloksiin sosialismi kehittää samaan aikaan 
moraalisia virikkeitä työhön, kasvattaa sellaista käsitystä, että 
työ on merkitykseltään yhteiskunnallinen asia ja että se on 
velvollisuuden ja kunnian asia. Yhdistäen työn aineelliset ja 
moraaliset virikkeet-sosialismi opettaa pitämään työtä terveen 
ihmisen tarpeena, kasvattaa tottumusta ja tarvetta tehdä työtä 
yhteiseksi hyväksi.

Kommunistinen moraali opettaa työntekijöitä solidaarisuu
teen ja keskinäiseen apuun työssä ja olemaan leppymätön vete
lehtimistä, ahnehtimista ja loiselämää kohtaan. „Ken ei työtä 
tee, hänen ei syömänkään pidä”, on sosialismin perussääntö, 
joka ilmaisee sen, että uusi yhteiskunta on syvästi kansan yhteis
kunta. Kommunistinen moraali kasvattaa kunnioittamaan kai
kenkaltaista hyödyllistä työtä, se kasvattaa kollektiivin kunnian 
ja ylpeyden tunnetta työn tuloksia kohtaan, jotka edistävät 
yhteiskunnan kehitystä eteenpäin. »Kaikki työt, olkootpa ne 
kuinka likaisia ja vaikeita tahansa, meidän on järjestettävä niin, 
että jokainen työläinen ja talonpoika sanoisi itselleen: olen 
vapaan työn suuren armeijan sotilas ja kykenen itse järjestä
mään elämäni ilman tilanherroja ja kapitalisteja, kykenen pys
tyttämään kommunistisen järjestyksen.” 1 Tämä suuren työn 
armeijan jäseniksi, uuden yhteiskunnan isänniksi ja rakentajiksi 
itsensä tuntevien työihmisten uusi itsetietoisuus on juuri sosia
listisen yhteiskunnan ihmisten kunnian ja arvon tajuamista ja 
tuntemista. Tämä tunne ei ilmene vain työssä, vaan myös tais
teluissa vihollisia vastaan sosialistista isänmaata puolustet
taessa. Tehdessään valan neuvostosoturi sitoutuu puolustamaan 
kotimaataan »miehekkäästi, taitavasti, arvokkuudella ja kun
nialla säästämättä vertaan ja henkeäänkään saavuttaakseen 
täyden voiton vihollisista”.

Kommunistinen moraali vaatii huomiota, huolenpitoa ja kun
nioitusta ihmistä, suurinta maailmassa olevaa arvoa kohtaan.

1 V. I. L en in , Teokset, 31. osa, s. 285.
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»Ihminen on toiselle ihmiselle susi”, kuuluu vanha sananparsi, 
joka luonnehtii ihmisten välistä suhdetta yksityisomistukseen 
perustuvan yhteiskunnan oloissa. „ Ihminen on toisen ihmisen 
ystävä, toveri ja veti" on neuvostomaassa juurtuneen sosialisti
sen humanismin vaatimus. Se on ihmisten, kommunismin raken
tajien keskeisen toverillisen yhteistyön ja keskinäisavun suhtei
den kehityksen synnyttämä. Humanismi sanan laajassa mielessä 
sulautuu kommunismiin, sillä puolueen korkein tavoite, kommu
nismin rakentaminen, merkitsee myös, että toteutetaan täydelli
sesti puolueen tunnus: „Kaikki ihmistä varten, kaikki ihmisen 
hyväksi." Kommunistinen moraali vihaa leppymättömästi ihmi
sen sortamisen kaikkia muotoja, kaikkea sitä, mikä alentaa 
ihmisarvoa. Se ei siedä halpamaisuutta, teeskentelyä (ulkokul
taisuutta), huliganismia, panettelua jne. Se on humanistista 
tämän sanan parhaassa mielessä, sillä se ilmentää sellaisen 
yhteiskunnallisen järjestelmän suhteita, missä käsitettä »ihmi
nen” sovelletaan tasavertaisesti mieheen ja naiseen, minkä 
tahansa kansakunnan, ihonvärin ja ammattialan ihmisiin, missä 
yhteiskunta vaatiessaan jokaista työskentelemään kykyjen 
mukaan huolehtii jokaisesta ihmisestä, hänen työnsä ja elä
mänsä ehtojen parantamisesta, hänen kaikkien kykyjensä ja 
lahjojensa kehittämisestä, todella inhimillisten suhteiden kehit
tämisestä ihmisten välillä sekä työssä että yksityiselämässä.

Sosialistisessa yhteiskunnassa naisesta on tullut vapaa ja 
täysiä oikeuksia nauttiva yhteiskunnan jäsen. Samoin kuin mie
hellä hänellä on mahdollisuus päästä kaikille toiminnan aloille. 
Kommunistinen moraali tuomitsee päättävästi porvarillisten 
tapojen jälkeenjättämät piirteet sukupuolten välisissä suhteissa, 
se vaatii vakavaa suhtautumista rakkauteen, avioliittoon ja per
heeseen. »Vallankumous”, Lenin lausui keskustelussa C. Zetki- 
nin kanssa, »vaatii joukoilta ja yksilöltä voimiensa keskittämistä 
ja jännittämistä... Hillittömyys sukupuolielämässä on porvaril
lista: se on rappion tunnusmerkki. Proletariaatti on nouseva 
luokka. Se ei kaipaa päihtymystä, joka huumaisi tai kiihottaisi 
sitä. Se ei tarvitse sukupuolihillittömyyden päihdytystä eikä 
alkoholin päihdytystä... Itsehillintä, itsekuri ei ole orjuutta; ne 
ovat välttämättömiä rakkaudessakin.” 1

1 M uistelmia V. 1. Leninistä, 2. osa, s. 588.
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Kommunistinen moraali torjuu päättävästi niin sanotun 
»vapaan rakkauden” tämän sanan porvarillisessa mielessä, ts. 
tilapäisrakkauden, joka pitää »aviollisia siteitä” ahtaina, julis
taa aviopetoksen oikeutetuksi jne. Tätä »vapaata rakkautta” 
vastaan sosialismi asettaa »rakkausavioliiton”, ts. puolisoiden 
välisten suhteiden siveelliseen puhtauteen perustuvan lujan 
avioliiton, joka edellyttää puolisoiden keskeistä rakkautta, keski
näistä kunnioitusta perheessä, huolenpitoa lapsista, näiden kas
vattamisesta sosialistisen yhteiskunnan arvoisiksi pojiksi ja 
tyttäriksi. Yhteiskunta antaa lisääntyvässä määrässä apua per
heelle lasten kasvattamisessa.

Sosialistisen yhteiskunnan yleinen mielipide tuomitsee anka
rasti yritykset puolustella kevytmielistä suhtautumista perhee
seen, irstailua, monivaimoisuutta jne. joita perustellaan sillä, 
että elämäntapa on »yksityisasia”. Pyrkimys irrottaa kotielämä, 
yksityiselämä yhteiskunnallisesta elämästä ja yhteiskunnalli
sesta valvonnasta on jäännös porvarillisesta käsityksestä. 
Yleinen mielipide vaatii kommunistisen moraalin sääntöjen 
noudattamista elämäntavoissakin, taistelee moraalisia heikkouk
sia vastaan, sillä sellaiset heikkoudet aiheuttavat vahinkoa sekä 
työntekijälle itselleen että häntä ympäröiville ihmisille ja yhteis
kunnan eduille. Kokemus osoittaa, että yhteisön ääni ja yleisen 
mielipiteen moraalivoima pelastavat monia ihmisiä moraaliselta 
rappiolta elämäntavoissa ja palauttavat heidät kommunismin 
suuren asian puolesta taistelevien riveihin. Samalla yhteiskunta 
torjuu pikkumaisen puuttumisen yksityiselämään.

Yhteiskuntamme tärkeimmät moraaliset vaatimukset, sen 
siveelliset periaatteet on hahmoteltu lyhyesti kommunismin 
rakentajan moraalisäännösten täsmällisissä ja selvissä määri
telmissä, jotka sisältyvät NKP:n ohjelmaan. Tämä säännöstö 
sisältää seuraavat siveelliset periaatteet:

— uskollisuus kommunismin asialle, rakkaus sosialistista 
synnyinmaata ja sosialismin maita kohtaan;

— tunnollinen työnteko yhteiskunnan hyväksi: ken ei työtä 
tee, hänen ei syömänkään pidä;

— jokaisen huolenpito yhteiskunnallisen omaisuuden säily
misestä ja kartuttamisesta;

— yhteiskunnallisen velvollisuuden selvä tajuaminen, leppy- 
mätön suhtautuminen yhteiskunnan etujen loukkaamiseen;
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— kollektivismi ja toverillinen keskinäisapu: jokainen kaik
kien ja kaikki yhden puolesta;
- — humaaniset ihmisten väliset suhteet ja keskinäinen kun
nioitus: ihminen on toisen ihmisen ystävä, toveri ja veli;

— rehellisyys ja totuudellisuus, siveellinen puhtaus, korutto
muus ja vaatimattomuus yhteiskunnallisessa ja yksityiselä
mässä;

— keskinäinen kunnioitus perheessä, huolenpito lasten kas
vatuksesta;

— suvaitsematon suhtautuminen epäoikeudenmukaisuuteen, 
toisten kustannuksella elämiseen, epärehellisyyteen, kiipeilyyn 
ja etuiluun;

— Neuvostoliiton kaikkien kansojen ystävyys ja veljeys, 
suvaitsematon suhtautuminen kansallisuus- ja rotuvieroksun- 
taan;

— leppymättömyys kommunismin, rauhan ja kansojen 
vapauden vihollisia kohtaan;

— veljellinen solidaarisuus kaikkien maiden työtätekevien, 
kaikkien kansojen kanssa.

Nämä periaatteet eivät suinkaan ole abstraktisia vaatimuk
sia, joita tyrkytettäisiin ihmisille ulkoapäin. Ne vastaavat sosia
listisen järjestelmän luonnetta, kommunismin rakentamisen teh
täviä ja ne ovat muuttuneet miljoonien työihmisten elämän
tavaksi, niistä on tullut heidän omatuntonsa. Samalla ne ovat 
suuntaviivana, jonka mukaan yhteiskuntamme kaikkien työ- 

. ihmisten, koko nuorisomme on suunnistauduttava valmistautues
saan ansiokkaaksi astumaan kommunismin rakentajien nykyisen 
sukupolven tilalle.

Moraalisäännöstö käsittää kaikki perustavaa laatua olevat 
siveelliset suhteet: yksilön suhteen yhteiskuntaan ja yhteiskun
nallisiin etuihin, yksilön yhteyden kollektiiviin; suhtautumisen 
synnyinmaahan ja muihin kansoihin; suhtautumisen työhön ja 
yhteiskunnalliseen omaisuuteen; ihmisen suhtautumisen toiseen 
ihmiseen; perhesuhteet.

Säännöstöön kuuluvat elimellisesti myös eräät tavalliset 
siveellisyyssäännöt, jotka ovat olleet olemassa yhteiskunnassa 
tuhansia vuosia.

»Tavalliset siveellisyyden ja oikeudenmukaisuuden normit, 
joita riistäjien valtakaudella on runneltu ja rikottu julkeasti,
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kommunismi tekee niin yksilöiden kuin kansojenkin välisissä 
suhteissa noudatettaviksi järkkymättömiksi elämänohjeiksi: 
Kommunistiseen moraaliin sisältyvät tärkeimmät yleisinhimilli
sen moraalin normit, joita kansanjoukot ovat kehitelleet vuosi
tuhansien kuluessa taistellessaan yhteiskunnallista sortoa ja 
siveellisiä paheita vastaan.” 1

Porvarilliset ideologit sanovat, että kommunistinen moraali on kaiken 
aikaisemman moraalin kieltämistä, että marxilaiset kieltävät kaiken periyty
vyyden moraalin kehityksessä, moraalin edistyksen, yleisinhimillisten moraa
listen arvojen kasaantumisen. Mutta näinhän ei asia ole. Marxilaisuus väittää, 
että edistyneimpien luokkien moraalissa, niiden eetillisissä järjestelmissä, jotka 
ovat ilmaisseet jossakin määrin yhteiskunnan kehityksen tarpeita, kansanjouk
kojen etuja, on ollut myönteinen sisältö, joka ei ole hävinnyt seuraavina aika
kausina, vaan jota uudet edistyneimmät yhteiskunnalliset voimat ovat kehittä
neet eteenpäin.

Kansa on ihmiskunnan parhaimpien moraalisten arvojen 
luoja. Se on luonut niitä sitkeässä työssä ja taistelussa vapau
tuksensa puolesta. Rehellisyys, totuudellisuus, koruttomuus, vaa
timattomuus, vanhojen kunnioittaminen, ahkeruus, keskinäinen 
kunnioitus perheessä — nämä ja muut moraalin normit ovat 
työtätekevien kehittämiä vuosisatojen kuluessa. Menneinä his
toriallisina aikakausina moraalin yleisinhimillinen sisältö näkyi 
erikoisen selvästi vapauden puolesta tapahtuneiden kansan 
joukkoliikkeiden nousun aikoina, jolloin ihmiset olivat laajalti 
kiinnostuneet yhteiskunnallisista eduista ja alistivat kaiken hen
kilökohtaisen palvelemaan näitä etuja. Sellaisina aikakausina 
muovautuivat ihmisten parhaimmat moraaliset ominaisuudet, 
heidän uskollisuutensa yhteiselle asialle, keskinäisapu, miehuul
lisuus, sankaruus, uhrautuvaisuus jne. Yksi tärkeimmistä moraa
lin kehityksen lainmukaisuuksista on yhteiskunnan moraalisen 
edistyksen elimellinen yhteys kansanjoukkojen historiaan, niiden 
työhön ja taisteluun vapautumisensa puolesta.

Taantumuksellinen porvaristo . polkee meidän aikanamme 
moraalin yleisesti hyväksyttyjä alkeellis.impiakin normeja, osoita 
taen k-yynillisyyttä, moraalittomuutta ja julmuutta. Se viljelee 
eläimellisiä vaistoja ihmisissä, kohottaa kilvelle ihmisvihan ja 
rosvouksen. Se on erittäin luonteenomaista fasismin ideologialle 
ja käytännölliselle toiminnalle.

1 Tie kommunismiin, s. 580.



Sitä vastoin sosialismin järjestelmä kehittyessään kommu
nismiin tuo ilmi entistä enemmän humaanisen luonteensa, hävit
tää sen mitä egoistisista tavoista ja perinteistä on vielä jäljellä, 
opettaa ihmiset noudattamaan vapaaehtoisesti yleisiä siveys- 
normeja ja inhimillisen yhteiselämän sääntöjä. Sen mukaisesti 
kommunistinen moraali osoittaa yhä enemmän yleisinhimillisen 
sisältönsä. Kommunismin laajamittaisen rakentamisen vai
heessa kommunistisen moraalin merkitys lisääntyy entistä 
enemmän. Kommunismi ja kommunismin rakentaminen edellyt
tävät hyvin tietoisen, moraalisilta ominaisuuksiltaan erittäin 
kehittyneen ihmisen kasvattamista, siveellisten tekijäin (hallin
nollisiin verraten) vaikutuspiirin entistä suurempaa laajentu
mista ihmisten välisten keskinäissuhteiden sääntelyssä.

Uskonto kuten muutkin yhteiskunnallisen tajunnan muodot 
on ihmisten yhteiskunnallisen olemisen tiettyjen ehtojen synnyt
tämä. Vastoin teologien ja idealistien väitteitä on jo aikaa sitten 
todistettu, ettei ajatus jumalasta ole mikään ihmisellä synty
mästä asti oleva luontainen aate ja ettei yleensä ole mitään ns. 
synnynnäisiä aatteita, uskonnollisia, moraalisia, filosofisia eikä 
muita.

Kuten historialliset tutkimukset osoittavat, uskonto ei ole 
ollut olemassa ikuisesti. Alkukantaisen yhteiskunnan kehityksen 
varhaisimmissa vaiheissa uskontoa ei ollut. Alkukantaisten 
ihmisten mielteet jäivät vielä niihin puitteisiin, joissa heijastui
vat välittömästi heidän suhteensa luontoon ja alkukantaisen 
yhteisön jäseniin. Äärimmäisen karut elämänehdot, voimatto
muus taistelussa luontoa vastaan, pelko sen luonnonvaraisia ja 
ankaria voimia kohtaan, joista riippui ihmisten elämä, tietämät
tömyys ja se, ettei tunnettu ilmiöiden todellisia syitä, synnyttivät 
uskonnon — fantastiset mielteet yliluonnollisista ihmisten koh
taloita ohjaavista olennoista, uskon jumaliin ja niiden palvo
misen.

Luokkayhteiskunnan ja sen ristiriitojen syntyessä ihmisiä 
hallinneisiin luonnonvoimiin liittyivät ainakin yhtä ankarat 
yhteiskunnalliset voimat, jotka aiheuttivat ihmisille vielä suu
rempia onnettomuuksia kuin tulvat, maanjäristykset, kulkutau
dit jms. Nämä yhteiskunnalliset voimat olivat ihmisille yhtä 
salaperäisiä ja arvoituksellisia kuin heitä hallitsevat luonnon 
valtoimet voimatkin. Luokkayhteiskunnassa uskonnon perusjuu-
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riksi tulivat riiston ja yhteiskunnallisen sorron suhteet. Hallit
sevat riistäjäluokat käyttävät uskontoa ja  kirkkoa luokkasorron 
ja riiston lujittamisen henkisenä välikappaleena. «Orjat, totel
kaa herrojanne” — tämä uskonnollinen jumalan nimessä annettu 
käsky herättää sorretuissa nöyrtymystä ja alistumista sortajien 
valtaa kohtaan.

Uskonnon historia osoittaa, että ihmisten kuvitelmat jumalista ovat olleet 
yhteiskunnan kehityksen eri vaiheissa erilaisia. Sukuyhteiskunnassa oli ole
massa sellainen uskonnon muoto kuin totemismi, ts. ihmisten usko sukulai
suuteensa joidenkin eläinten tai kasvien kanssa ja  niiden palvominen. Tämä 
uskonnon varhainen muoto ilmensi fantastisessa muodossa ihmisten suhdetta 
niihin eläimiin ja kasveihin, jotka esittivät olennaista osaa sukuyhteisön elä
mässä ja toiminnassa; alkukantainen ihminen siirsi suvun sisäiset verisukulai- 
suussuhteet myös ympäröivään luontoon, eläimiin ja  kasveihin.

Sukujärjestelmän myöhemmissä vaiheissa, sen rappeutumisen ja  luokkien 
muodostumisen aikakaudella syntyi heimojumalien palvonta yhteiskunnallisen 
olemisen uusien ehtojen fantastisena heijastuksena. Heimojumalat eivät olleet 
ainoita eivätkä kaikkivoipia, niiden kunnioittaminen rajoittui kyseisen heimon 
puitteisiin. Homeroksen jumalat, jotka asuivat Olympos-vuorella, toimivat kuin 
tavalliset kuolevaiset, pitivät juhlia, riitelivät, rakastivat, taistelivat, punoivat 
juonia toisiaan vastaan, kerskuivat voitoillaan jne. Ne olivat voimakkaita 
mutta eivät kaikkivoipia ja ihmisistä niitä erotti vain kuolemattomuus.

Heimoliittojen ja varhaisten valtioiden muodostamisen prosessissa heimo- 
jumalista erottui ylijumala, jonka vallan alaisia toiset jumalat olivat Yhteis
kunnassa vallinneen hierarkian mukaisesti syntyi jumalien hierarkia, niiden 
jako mahtavampiin ja vähemmin mahtaviin.

Idän suurissa despoottisissa monarkioissa syntyi useiden jumalien palvon
nan asemesta yhden jumalan palvonta, ja tälle jumalalle siirtyivät muiden 
jumalien ominaisuudet; jumala julistettiin ainoaksi ja kaikkivoivaksi. Engelsin 
sanojen mukaan „ainoa jumala ei olisi milloinkaan voinut ilmestyä ilman 
ainoaa kuningasta... lukuisia luonnonilmiöitä valvova yksi ainoa jumala, joka 
yhdistää vastakkaiset luonnonvoimat, on vain kopio yhtenäisestä itäisestä 
despootista, joka näennäisesti tai todellisesti yhdistää etujensa puolesta vas
takkaisia ihmisiä” 1.

Monoteistisissäkin (monoteismi—yksijumaluus) uskonnoissa on kuiten
kin säilynyt tavallisesti polyteismin (monijumaluuden) piirteitä. Kristin
uskossa, joka syntyi ajanlaskumme ensimmäisellä vuosisadalla, Rooiiian valta
kunnan rappion kaudella, yksi jumala esiintyy kolmena persoonana. Niiden 
rinnalla kunnioitetaan jumalan äitiä, enkeleitä, apostoleja, pyhimyksiä jne. 
Myös kristillisen pääjumalan, Kristuksen, myytillinen hahmo on kristinuskon 
syntymisen jälkeen kokenut varsin suuria muutoksia. Erilaiset yhteiskunnalli
set luokat ja ryhmät ovat muuttaneet tätä hahmoa omien käsitystensä mu
kaan jumaluudesta. Kalthoffin sanojen mukaan »Kristuksen hahmo ilmentää

1 Karl Marx—Friedrich Engels, Gesamtausgabe, 3. Abt., Bd. 4, S. 46.
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milloin kreikkalaisen ajattelijan, milloin Rooman keisarin piirteiti, sitten se 
saa feodaaliherran, ammattikuntamestarin, piinatun maaorjatalonpojan ja 
vapaan kaupunkilaisen piirteitä” 1.

Uskonto jatkaa olemassaoloaan teknillisesti korkealle kehit
tyneessä kapitalistisessakin yhteiskunnassa, sillä kapitalistinen 
yhteiskunta ei poista vaan vieläpä lisääkin uskonnon olemassa^ 
olon yhteiskunnallisia syitä. Lenin kirjoitti uskonnon yhteiskun
nallisista syistä kapitalistisessa yhteiskunnassa seuraavaa: 
,,Työtätekevien joukkojen sosiaalinen puristustila, heidän näen-1 
näinen täydellinen voimattomuutensa kapitalismin sokeiden 
voimien edessä, kapitalismin, joka aiheuttaa tavalliselle työ
väelle joka päivä, joka tunti mitä hirvittävimpiä kärsimyksiä 
ja  tavatonta tuskaa tuhat kertaa enemmän kuin mitkään sodat, 
maanjäristykset ym. sentapaiset poikkeukselliset tapahtumat,— 
juuri siinä on uskonnon syvin juuri nykyaikana.” 2

Riistävät luokat käyttävät uskontoa joukkojen henkisen 
orjuuttamisen välineenä. Uskonto lohduttaa sorrettuja, taivuttaa 
heidät riistäjien herruuteen, julistaa nöyrtymistä, tottelevai
suutta ja alistumista herrojen valtaan, maallisten hyvyyksien 
halveksimista taivaissa saavutettavan »ikuisen autuuden” 
nimessä. Saarnatessaan joukoille maallisista hyvyyksistä luopu
mista uskonto vaatii herroilta vain halpahintaista hyvänteke
väisyyttä, joka erään vanhan sosialistin lausunnon mukaan 
»palauttaa lusikoilla yksityisille henkilöille sen, mitä se kokoaa 
joukoilta täysin lapioin”.

Uskonto ja kirkko eivät siedä vapaata ajattelua. Ne vaativat ehdotonta 
alistumista »jumalan tahtoon”. Ensimmäinen synti oli raamatun tarun mu
kaan se, että ihminen maistoi kielletyn tiedonpuun hedelmiä, ts. alkoi ajatella. 
Hän rikkoi siten jumalan tahtoa vastaan. Jumalan tahdon tulkitsijoina pide
tään uhripappeja, pappeja ja muita kirkonmiehiä. Jumalan tahtoon alistuminen 
on siten alistumista kirkon valtaan, jossa hallitsevat luokat ovat aina nähneet 

-omien luokkaetujensa puolustamisen välineen. Kun taas sorretut joukot alkoi
vat tulkita »jumalan tahtoa” omalla tavallaan omien käsitystensä mukaisesti, 
■hallitseva kirkko vainosi julmasti näitä tulkintoja kerettiläisyytenä. Keski
aikana katolinen kirkko perusti salaisen tuomioistuimen (inkvisition) taistele
maan »kerettiläisiä” vastaan ja tuomitsi roviolla poltettaviksi monia tuhansia 
ihmisiä, näiden joukossa myös monia eteviä ajattelijoita, sekä heidän teok
siaan.

1 Karl Kautsky, Der Ursprung des Christentums, 1923, S. 22. '
1 V. I. Lenin, Teokset, 15. osa, s. 403.

666



Tiede ja uskonto ovat sovittamattomat. Uskonto ja kirkko ovat aina 
olleet ja ovat edelleenkin tieteellisen tiedostamisen vihollisia, mikä ei kuiten
kaan estä Vatikaania ja muita uskonnollisia järjestöjä leikittelemästä tieteen 
kanssa, tekemästä vilpillisiä yrityksiä ..sovittaa” sen keksinnöt uskonnon dog
mien kanssa.

Kirkko on pyhittänyt orjuuden ja maaorjuuden, julistanut pannaan (kirkon
kiroukseen) niitä, jotka ovat pyrkineet hävittämään yhteiskunnallisen sorron. 
Se puolustelee kapitalistisen orjuuden järjestelmää. Vuonna 1931 katolisen 
kirkon silloinen päämies paavi Pius XI julisti kiertokirjeessään kapitalismin ja 
palkkatyön laitokseksi, joka vastaa jumalan tahtoa. ..Ottakoot työläiset ilman 
katkeruutta paikan, jonka jumalan kaitselmus on heille osoittanut”, sanottiin 
tässä kiertokirjeessä. Myös paavi Johannes XXIII puolusti vuonna 1961 jul
kaisemassaan kiertokirjeessä kapitalismin järjestelmää käyttäen hyväkseen 
nykyaikaisten porvarillisten »kansankapitalismin” teorioiden aatteellista ase
varastoa.

Katolinen kirkko on mahtava monihaarainen uskonnollinen ja poliittinen 
järjestö, jolla on käytössään valtavia pääomia, irtainta ja kiinteää omaisuutta. 
Sen keskus, Vatikaani, on osakeyhtiö, monien kansojen henkisen orjuuttamisen 
ja  riiston korporaatio. Vatikaani on tukenut fasistisia järjestelmiä ja kannattaa 
kaikenkaltaista taantumusta, esiintyy taantumuksellisten salaliittojen innoitta
jana. Vatikaani toteuttaa taantumuksellista politiikkaansa kristillisten, katoli
laisten puolueiden ja muiden järjestöjen avulla. Voimistaakseen vaikutusval
taansa työläisiin ja  taistellakseen kommunismia vastaan kirkko on esittänyt 
vilpillisen ns. »kristillisen sosialismin” aatteen, harjoittaa laajalti sosiaalista 
demagogiaa toimien todellisuudessa henkisenä nuijana riistäjäluokkien 
käsissä.

Edistyksellinen filosofinen ja tieteellinen ajattelu on ammoi
sista ajoista noussut taisteluun uskontoa vastaan. Merkitsevän 
työn ihmisten tajunnan vapauttamiseksi uskonnollisista ennak
koluuloista tekivät vanhan ajan materialistiset filosofit, erikoi
sesti Demokritos, Epikuros ja Lucretius Carus, jotka torjuivat 
uskonnollisen tarun jumalan suorittamasta maailmanluomisesta, 
jumalien puuttumisesta luonnon ja ihmisten elämään, sielun 
kuolemattomuudesta jne. Heidän perinteitään jatkoivat uuden 
ajan materialistit, erikoisesti Spinoza ja 18. vuosisadan ranska
laiset materialistit. Viimemainitut, kuten edellä jo sanottiin, tais
telivat päättävästi uskontoa ja kirkkoa vastaan ja tekivät 
erikoisen paljon vapauttaakseen järjen uskonnollisten ennakko
luulojen vallasta. Mutta vanhojen materialistien harjoittama 
uskonnon arvostelu ei vielä nojannut materialistiseen historian
käsitykseen. Vanhat materialistit näkivät uskonnon alkusyyn 
pääpiirteittäin ihmisten tietämättömyydessä ja kirkonmiesten
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harjoittamassa ihmisten pettämisessä. He eivät ymmärtäneet, 
että uskonnolla on syvät ihmisten yhteiskunnalliseen olemiseen 
juurtuneet objektiiviset syyt ja luulivat voivansa voittaa uskon
non pelkällä valistustoiminnalla.

Marxilaisuus otti taistelevan ateismin lipun vanhoilta mate
rialisteilta. Samalla se asetti uskonnon tietoisen arvostelun 
tieteelliselle pohjalle. Se osoitti, että luokkayhteiskunnassa 
ei taistelua uskontoa vastaan voi pelkistää ainoastaan valistus
toiminnaksi. Uskonnonvastaisen taistelun pitää olla ennen 
muuta taistelua niitä yhteiskunnallisia olosuhteita vastaan, jotka 
synnyttävät uskontoa, niitä yhteiskunnallisia voimia vastaan, 
jotka tukevat sitä lujittaakseen herruuttaan ja sortaakseen 
joukkoja.

Vaikka kapitalistisen yhteiskunnan olosuhteet edistävät 
uskonnollisten ennakkoluulojen säilyttämistä (koska uskonnon 
yhteiskunnalliset juuret säilyvät), vaikka hallitseva luokka tukee 
ja levittää näitä ennakkoluuloja, on uskonnolle silti annettu 
nykyisin kapitalistisissakin maissa voimakkaita iskuja työväen
luokan taistelun ja tieteen kehityksessä saavutettujen menestys
ten tuloksena. Tieteellinen ateistinen propaganda, jota ete- 
vimmät filosofit ja tiedemiehet harjoittavat, myötävaikuttaa 
työtätekevien tajunnan vapauttamiseen uskonnollisista ennakko
luuloista.

SNTLrssä, jossa sosialismi on jo voittanut ja jossa ei ole 
riistäviä luokkia eikä joukkojen kurjuutta, uskonnon yhteiskun
nalliset perusteet ovat järkkyneet. Työtätekevien enemmistö on 
vapautunut uskonnollisista ennakkoluuloista. Mutta silti näitä 
ennakkoluuloja on edelleenkin monien ihmisten tajunnassa. Ne 
ovat olemassa juurtuneen tavan vuoksi, vanhan yhteiskunnan 
jäämistönä ja myös vuosisataisten uskonnollisten järjestöjen 
vaikutuksesta. Näiden jäänteiden häviämistä ehkäisee se, että 
puuttuu tietoja luonnon ja yhteiskunnan kehityksen lainmukai
suuksista, joittenkin luonnon ja yhteiskunnan ilmiöiden syistä.

SNTLrssä on olemassa täydellinen omantunnon vapaus: 
uskonnollisten menojen harjoittamisen vapaus ja tieteellisen 
ateistisen propagandan harjoittamisen vapaus. Koska uskonnon 
yhteiskunnalliset juuret ovat järkkyneet, on uskonnon vaikutuk
sen poistamisen perusmuotona sosialismin vallitessa tieteellinen 
ateistinen propaganda, tieteellisen maailmankatsomuksen levit
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täminen ja uskonnollisten jäänteiden vahingollisuuden selvittä
minen. „On... selitettävä kärsivällisesti uskonnollisten katsomus
ten kestämättömyyttä, katsomusten, jotka ovat syntyneet men
neinä aikoina, jolloin ihminen oli luonnon alkuvoimien ja 
yhteiskunnallisen sorron puristuksessa eikä tuntenut luonnon
ilmiöiden eikä yhteiskunnallisten ilmiöiden todellisia syitä. Täl
löin on nojattava nykyajan tieteen saavutuksiin; nykyajan tiede 
selventää yhä enemmän maailmankuvaa, lisää ihmisen valtaa 
luontoon nähden eikä jätä sijaa uskonnon mielikuvituksellisille 
keksinnöille, että on olemassa yliluonnollisia voimia.” 1

Sosialismin kasvu ja voimistuminen, työtätekevien aineelli
sen elintason ja kulttuurin kohoaminen, järjestelmällinen ja tai
tava tieteellinen ateistinen propaganda, joka ei millään tavalla 
loukkaa uskovaisten tunteita, johtavat vähitellen, askel aske
leelta uskonnollisten ennakkoluulojen täydelliseen voittamiseen.

Tarkasteltuamme yhteiskunnallisen tajunnan erilaisia muo
toja näemme, että nämä muodot ovat syntyneet tiettyjen yhteis
kunnallisten olosuhteiden seurauksena ja ne eroavat toisistaan 
riippuen siitä, minkälaista yhteiskunnallista tarvetta ne nimen
omaan palvelevat, ja myös siitä, minkälaista yhteiskunnallisen 
olemisen aluetta tai puolta ne heijastavat (määrätynlaisten etu
jen prisman kautta jne.), millä tavalla tämä heijastuminen 
tapahtuu ja millä tavalla ne vaikuttavat yhteiskunnalliseen elä
mään ja ihmisten tajuntaan.

Erilaisina historiallisina aikoina ovat etualalla olleet erilai
set ideologian muodot. Feodaalisessa yhteiskunnassa hallitsi 
uskonto, jonka alaisia olivat filosofia, oikeustiede, moraali, 
luonnontiede jne. Taloudelliset ja muut yhteiskunnalliset laitok
set esiteltiin sellaisessa yhteiskunnassa hallitsevan luokan toi
mesta jumalan luomiksi, ikuisiksi ja muuttumattomiksi.

Kapitalistisessa yhteiskunnassa tulivat etualalle poliittinen 
ja oikeudellinen ideologia. Hallitseva porvarillinen ideologia 
tarkastelee kaikkia yhteiskunnallisia suhteita valtion luomina 
ja ..inhimilliseen” tai ..luonnolliseen” oikeuteen perustuvina. 
Tavaranvaihdon ja luottojärjestelmän kehitys kilpailun olosuh
teissa vaatii monimutkaisia sopimuksiin perustuvia keskinäis
suhteita ja siis. oikeusnormien yksityiskohtaista kehittelemistä.

1 Tie kommunismiin, ss. 582—583.
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Koska tämä kehittely tapahtuu valtion aloitteesta ja vaikUtukr 
sesta, syntyy käsitys, ettei oikeusnormien syntyminen johdu 
taloudellisista suhteista vaan valtiosta ja sen laitoksista. Valh 
tion ja oikeuslaitoksen käsittäminen olemukseltaan täysin itse
näisiksi on eräs ilmaus porvarilliselle maailmankatsomukselle 
luonteenomaisesta fetiäismistä.

Sosialistisessa yhteiskunnassa on yhteiskunnallisen tajunnan 
johtavana muotona tiede: marxilais-leniniläinen tieteellinen 
maailmankatsomus, konkreettiset, erikoistieteet luonnosta ja 
yhteiskunnasta. Tieteen soveltamisesta tulee yhteiskunnan tuo
tantovoimien mahtavan kasvun ratkaiseva tekijä. Sen vuoksi 
NKP:n ohjelma määrittelee teoreettisten tutkimusten suunnan 
tärkeimpien tieteiden, ennen muuta matematiikan, fysiikan, 
kemian ja biologian alalla. Ohjelmassa tähdennetään, että 
yhteiskuntatieteet ovat tieteellisenä perustana yhteiskuntaksi1 
tyksen johtamisessa. Sosialistisen yhteiskunnan koko yhteiskun
nallinen, valtiollinen ja taloudellinen elämä pohjautuu luonnon 
ja yhteiskunnan lakien tiedostamiseen ja tietoiseen hyväksikäyt
tämiseen. Kommunistisen puolueen, joka esittää ohjaavaa osaa 
ideologian kaikkiin muotoihin nähden, politiikka rakentuu tie
teelliselle perustalle. Tieteen rinnalla sellaisilla yhteiskunnalli
sen tajunnan muodoilla kuin taide ja moraali on ja tulee ole?- 
maan valtava ja yhä kasvava merkitys sosialistisen yhteiskun
nan elämässä, ihmisten kommunistisessa kasvattamisessa.

3. Yhteiskunnallinen psykologia ja ideologia.
Yhteiskunnallinen ja yksilöllinen tajunta

Tähän mennessä olemme puhuneet pääasiassa yhteiskunnal
lisesta ideologiasta ja sen muodoista. Mutta yhteiskunnallisen 
tajunnan käsitteeseen kuuluvat eri muodoissa esiintyvän ideo
logian ohella, kuten edellä on sanottu, myös kyseisen yhteis
kunnan tai kyseisen luokan ihmisten yhteiskunnallinen psyko
logia, kyseisen kansakunnan mentaliteetin erikoisominaisuudet 
jne.

Yhteiskunnallinen psykologia on tunteiden, mielialojen, elä
mysten, tapojen, ajatusten, harhaluulojen jne. kokonaisuus, jotka 
muotoutuvat ihmisillä vaistonvaraisesti ja kasvavat välittömästi
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heidän olemassaolonsa jokapäiväisten ehtojen vaikutuksen alai
sina. Olemassaolon aineellisia ja poliittisia ehtoja ei tässä 
tapauksessa ole vielä käsitetty kyseisen yhteiskunnan tai luokan 
olemassaolon ehdoiksi, ajatuksia niistä ei ole vielä ilmaistu 
missään määrin yleistetyssä muodossa. Nämä tunteet ilmenevät 
luokkasympatioina ja -antipatioina, vihana toisia ja  luottamuk
sena toisia yhteiskunnallisia ryhmiä kohtaan jne. Ihmisten 
yhteiskunnalliset tunteet ja ajatukset, jotka ovat syntyneet 
kyseisen luokan olemassaolon ehtojen seurauksena, eivät , voi 
olla vailla luokkaluonnetta. Erotamme esimerkiksi proletaarisen 
psykologian ja porvarillisen psykologian, puhumme jonkin luo
kan luokkatunnosta, luokka-„vaistosta” (jota ei tietenkään saa 
samastaa luonnollisten vaistojen kanssa) jne.

Luokkien psykologiasta on erotettava mentaliteetin kansalli
set erikoisuudet, jotka ovat luonteenomaisia kyseisen kansakunr 
nan jäsenille. Ne ovat luonteenlaadun, maun, emotionaalisuuden 
jne. erikoisuuksia, jotka ovat muodostuneet kyseisen kansakun
nan historiallisen kehityksen monien yhteisten ehtojen vaikutuk
sesta. Niille on ominaista hyvin suuri pysyvyys 1 ja ne lyövät 
leimansa, kansallisen värityksen yhteiskunnallisen tajunnan 
koko alueeseen, kyseisen kansakunnan kulttuuriin. Niinpä Marx 
käsitellessään eroa 18. vuosisadan ranskalaisen materialismin 
ja 17. vuosisadan englantilaisen materialismin välillä kirjoitti: 
Ranskalaisen  ja englantilaisen materialismin erilaisuus vastaa 
näiden kansakuntien välistä erilaisuutta. Ranskalaiset lisäsivät 
englantilaiseen materialismiin terävä-älyisyyttä, lihaa ja verta, 
kaunopuheisuutta. He antoivat sille siltä vielä puuttuneen 
temperamentin ja sulouden.” 2 Nykyaikaisessa ..instrumentalis- 
min” filosofiassa (subjektiivisen idealismin — pragmatismin 
muunnoksessa) on helppo havaita paitsi porvarillisen alkuperän 
leimaa, myös eräitä erikoisesti amerikkalaisia piirteitä. Erikoisen 
kirkkaasti kansakunnan psyykkiset piirteet, sen eri kerrosten 
elinolojen ja tapojen kansallinen omalaatuisuus ilmenee tai
teessa, joka ilmaisee aina myös todellisuuden taiteellisen tajua
misen erikoisuuksia, historiallisesti muotoutunutta esteettistä * *

1 Tämä ei merkitse, etteivät ne muuttuisi. Suuret muutokset kansakuntien 
historiallisissa elinoloissa, niiden jokapäiväisen elämän ehdoissa jne. aiheut
tavat muutoksia myös kansallisessa mentaliteetissa ja  luonteessa,

* K. Marx und F. Engels, Die heilige Familie, op. cit., S. 306.
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makua jne. Erikoispiirteet, jotka painavat omaperäisen kansal
lisen leiman taidetuotteisiin, liittyvät pääasiassa siihen kansalli
seen muotoon, jossa ideologia ja yleensä kulttuuri esiintyvät, 
eivätkä aatteelliseen sisältöön. Viimemainittu on luokkayhteis
kunnassa luokkaluonteista.

Luokkapsykologia (ts. luokan tunteet, ajatukset ja mielialat, 
jotka ovat syntyneet luonnonvaraisesti sen olemassaolon ehtojen 
vaikutuksesta) saa ilmauksensa yhteiskuntateorioissa, joita 
luokan ideologit luovat. Pikkuporvarillisten puolueiden ideolo
gien teoreettisissa rakennelmissa kuvastuvat pikkuporvariston 
ristiriitainen luonne, sen individualistinen psykologia, sen hor
juminen porvariston ja proletariaatin välillä.

Kyseisen luokan keskuudessa vallitsevat yhteiskunnalliset 
mielialat, joiden pysyvyys .vaihtelee, vaikuttavat suuresti ideolo
giaan ja sen kaikkiin muotoihin. Nouseville luokille on luon
teenomaista reippaus, optimismi ja usko tulevaisuuteen. Histo
rialliselta näyttämöltä poistuville luokille ovat luonteenomaisia 
päinvastoin pessimismin, toivottomuuden, elämänpaon jne. 
mielialat. Ei ole vaikeaa havaita näiden mielialojen kuvastu
mista esimerkiksi taiteessa. Yhteiskunnallisten liikkeiden nousun 
aikakausina taidetuotteissa soivat kiihkeästi kansalaiselämän 
sävelet, jotka ilmaisevat vapautumisensa puolesta taistelevien 
joukkojen reippaita mielialoja ja ajatuksia. Tietyn yhteiskunta
järjestelmän rappion kaudella hallitsevan riistäjäluokan taide 
saa pessimistisen sävyn, keskittää huomionsa ahtaasti yksilöl
lisiin elämyksiin, on eroottisten aiheiden läpitunkema ja antaa 
paljon valtaa formalistisille viettymyksille. Suunnilleen samoin 
on asianlaita myös filosofian alalla. Nousevan porvariston ideo
logien luomat filosofiset järjestelmät ovat optimismin, reippau- 
den ja elämäniloisen vapaamielisyyden sävyttämiä, kun taas 
taantumuksellisen porvariston ideologit (Nietzsche, Schopen
hauer, Spengler, Croce, Toynbee, Santayana) ilmaisevat päin
vastoin selvästi rappion ja pessimismin mielialoja, vihaa yhteis
kunnan edistyksellisiä voimia kohtaan.

Kaikki sanottu merkitsee, että tietyn luokan ideologian käsit
tämiseksi jonakin historiallisena aikakautena ei riitä taloudel
listen suhteiden tunteminen. On välttämätöntä tuntea myös 
kyseisen luokan yhteiskunnallinen psykologia ja sen keskuu
dessa vallitsevat mielialat. Plehanovin lausunnon mukaan
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„ei voida ottaa askeltakaan kirjallisuuden, taiteen, filoso
fian ym. historiassa” 1 käsittämättä yhteiskunnallista psyko
logiaa.

Luokan yhteiskunnallinen ideologia ei synny luokan psyko
logian yleistyksenä, ei pelkästään sen systematisointina, mitä 
tämän luokan jäsenten aivoissa liikkuu. Ideologia edellyttää 
reaalisten yhteiskunnallisten suhteiden, sosiaalisten prosessien 
ja luokkien taistelun selville saamista. Syntyessään tiettyjen 
yhteiskunnallisten suhteiden heijastuksena jonkin luokan ideo
logia nojaa kyseisen ideologian alan aikaisempaan kehitykseen, 
sitä edeltäneeseen ideologiseen aineistoon, joka muuttaa muo
toaan kyseisen luokan taloudellista asemaa ja etuja vastaavasti, 
luokkataistelun tilan mukaan.

Merkitseekö tämä, ettei proletariaatin ideologian ja sen 
psykologian välillä ole yhteyttä. Ei merkitse. Proletariaatin 
tieteellinen ideologia ilmaisee selvästi sen, mitä proletariaatti 
tuntee hämärästi ja epäselvästi, mihin se kallistuu ja pyrkii 
vaistonvaraisesti. Proletariaatin ideologian syntymisen ehtona 
on ollut työväenluokan vaistonvaraisen liikkeen kehitys, sen 
esiintyminen vaatimustensa puolesta, joissa oli jo luokkatajun- 
nan alkeita. Niin kauan kuin ne ovat vain aikeita ja aavistuksia 
eivätkä selvää tietoa eivätkä liikkeen päämäärien syvällistä 
ymmärtämistä, niin kauan kuin ne ovat pääosaltaan psykolo
giaa, työväenluokka on vielä aatteellisesti huomattavassa mää
rin porvarillisen ideologian vankina. Historia osoittaa, että niin 
kauan kuin työväenluokalla ei ollut Marxin, Engelsin ja Leninin 
kehittämää omaa ideologiaa, omaa puoluetta, joka toi sen rivei
hin sosialistista ideologiaa, se oli kaikissa maissa porvariston 
aatteellisen ja poliittisen vaikutuksen alaisena. Marxilaisen puo
lueen ilmaantuessa ja tieteellisen sosialismin levitessä työväen
luokka tajuaa yhä enemmän luokkaetunsa ja vapautuu porvaril
listen aatteiden vaikutusvallasta; työläisten, erikoisesti heidän 
kehittyneimmän osan psykologia saa sosialistisen ideologian 
vaikutuksesta suuremman kypsyyden ja tietoisuuden piirteitä. 
Työläisten luonnollinen, «vaistonvarainen” pyrkimys sosialis
miin kohoaa sosialistisen tietoisuuden tasolle. Mutta tarvitaan 
tietysti vallankumouksellista taistelua, tarvitaan työväenluokan

1 r. B. IlAexaHoe, H36panHbie (J>HJioco<(>CKHe npoH3BefleHH«, t. II, 1956, 
crp. 248.
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elämänehtojen perinpohjaista muuttumista sen vapauttamiseksi 
kokonaan porvarillisesta vaikutuksesta. Vasta pääoman vallan 
kukistamisen jälkeen, vasta työväenluokan sosialistisen dikta
tuurin pohjalla voidaan suorittaa työläisten psykologian täydel
linen ja lopullinen vapauttaminen vanhoista tottumuksista ja 
perinteistä.

Sitäkin enemmän tämä koskee työtätekevien epäproletaarisia 
kerroksia, jotka ovat eniten porvarillisen yhteiskunnan ennakko
luulojen vallassa. Työväenluokka ja sen kommunistinen puolue 
ovat epäproletaaristen kerrosten järjestäjiä ja kasvattajia. Vasta 
sosialistisen vallankumouksen jälkeen voi täysin määrin »käydä 
mahdolliseksi työtätekevien ja riistettyjen laajojen joukkojen 
valistaminen, kasvattaminen, järjestäminen proletariaatin ympä
rille sen vaikutuksen ja johdon alaisena, niiden vapauttaminen 
yksityisomistuksen synnyttämästä itsekkyydestä, pirstoutunei
suudesta, paheista ja heikkoudesta, niiden yhdistäminen vapai
den työntekijäin vapaaksi liitoksi” '.

Marxilainen puolue, joka johtaa työväenluokan ja työtäteke
vien mitä laajimpien joukkojen taistelua, ei voi olla ottamatta 
huomioon eri luokkien ja yhteiskunnallisten ryhmien psykolo
gian erilaisuutta eikä myöskään psykologian muutoksia, jotka 
tapahtuvat yhteiskunnallisessa olemisessa tapahtuvien muutos
ten vaikutuksesta, suurten historiallisten tapahtumien vaikutuk
sesta. Lenin viittasi usein työläisten ja pienomistajien psykolo
gian erilaisuuteen, puhui pikkuporvarillisen psykologian vaiku
tuksesta työläisiin ja huomautti tämän vaikutuksen suuresta 
vaarasta. Pientavarantuottajat, Lenin kirjoitti v. 1920, »ympä
röivät proletariaatin joka puolelta pikkuporvarillisella ilmapii
rillä, myrkyttävät sillä proletariaattia, turmelevat sillä proleta
riaattia ja aiheuttavat alinomaa proletariaatin keskuudessa 
tämän tästä toistuvaa pikkuporvarillista selkärangattomuutta, 
hajanaisuutta ja individualismia, innostuksen vaihtumista ala
kuloisuuteen” 1 2.

Vieläpä senkin jälkeen, kun on ratkaistu talonpoikaistalou- 
den sosialistiseksi uudistamisen tehtävä, säilyy pikkuporvarilli
sen psykologian jäänteitä sen vuoksi, että ihmisten tajunta jää

1 V. I. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 171.
2 Sama, s. 28.
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jälkeen heidän olemisestaan. „Uuden yhteiskunnallisen kurin
alaisuuden, talonpoikien sosialistiseen rakennustyöhön opetta
misen tehtävä ei pääty, vaan vasta alkaa arttelissa”, varoitettiin 
NKP(b):n XVI edustajakokouksessa. „Kollektiivitalouksissa 
talonpojat vapautuvat lopullisesti pikkuporvarillisesta psykolo
giasta, yksityistaloudellisen kasaamisen himosta, joka on periy
tynyt pienten yksityisomistajien sukupolvilta, vasta vuosia kes
tävän sitkeän työn tuloksena, jota tehdään suuren koneistetun 
talouden perustan rakentamiseksi kollektiivitalouksille ja kaa- 
dereiden luomiseksi kollektiivitalonpoikien keskuudesta ja koko 
kollektiivitalonpoikien joukon kulttuurin nousun seurauksena.’* 
Kollektiivitalouksista on tullut sosialistisen kasvatuksen todelli
nen koulu, jossa monimiljoonaisten talonpoikaisjoukkojen katso
mukset ja psykologia ovat kokeneet syviä muutoksia ja jotka 
nyt ovat talonpojille, kuten NKP:n ohjelmassa huomautetaan, 
kommunismin kouluna.

Sosialismin yhteiskunnallinen järjestelmä luo uuden, sosia
listisen psykologian, joka on elimellisessä ja erottamattomassa 
yhteydessä ideologiaan. Tämä sosialistisen psykologian ja ideo
logian ykseys esiintyy selvänä esim. moraalin alalla. Kommu
nismin rakentajien siveelliset periaatteet (kollektiivisuus, tun
nollinen suhtautuminen työhön, humaanisuus, ym.) ovat muodos
tumassa olevan uuden psykologian, ihmisten uusien tunteitten, 
elämyksien ja katsomusten ilmausta ja ne itse ovat vuorostaan 
uuden yhteiskunnallisen psykologian muotoutumisen välineenä, 
muuttuvat miljoonien ihmisten luonteenpiirteiksi.

Joukkojen, kokonaisten luokkien psykologian uudistamisen 
monisäikeisessä prosessissa näkyvät, mikäli kysymys on näihin 
luokkiin kuuluvista yksityisistä ihmisistä, myös näiden yksilölli
sen tajunnan erikoisuudet. Miss.ä suhteessa yhteiskunnallinen ja 
yksilöllinen tajunta ovat toisiinsa?

On selvää, että olisi väärin erottaa yksilöllinen tajunta 
(yhden ihmisen tajunta) yhteiskunnallisesta tajunnasta, kuten 
porvarilliset sosiologit tekevät. Yhteiskunnallinen tajunta ei ole 
olemassa yksilöiden ulkopuolella vaan heidän aivoissaan. Yksi
löllinen tajunta on yhteiskunnassa elävän ja tiettyyn luokkaan 
sidotun yksilön tajuntaa, ja sen vuoksi se on olemukseltaan ja 
aatteelliselta sisällöltään yhteiskunnallisen tajunnan, luokka- 
tajunnan ilmausta.
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Jokaisen luokan sisällä on eri kerrostumia, jokaisella niillä 
on yhteisten ohella omia, erikoisia tajunnan piirteitä, joiden 
pelkistäminen »yksilölliseksi” tajunnaksi olisi väärin. Mutta se 
ei merkitse, ettei jonkin luokan tai tietyn yhteiskunnallisen ryh
män ihmisillä olisi tajunnan yksilöllisiä erikoisuuksia, jotka joh
tuvat jokaisen ihmisen konkreettisista elämänehdoista: kasva
tuksen, erilaisten poliittisten ja ideologisten vaikutusten erikoi
suuksista, jotka kyseinen ihminen saa elämänsä kulussa 
ollessaan tekemisissä muiden, ihmisten kanssa, lukiessaan kir
joja jne. On tunnettua, että saman luokan ihmiset kokevat yksi
tyiskohdissa ja osakysymyksissä eri tavoin yhteiskunnallisen 
todellisuuden, reagoivat eri tavalla historiallisiin tapahtumiin. 
Samoin kuin yksilöllistä tajuntaa ei voida johtaa ainoastaan 
kyseisen henkilön elämänehdoista (jättämällä vaille huomiota 
pääasia — luokan yhteiskunnallinen oleminen, luokkataistelu 
jne.), on myös mahdoton jättää huomiotta yksilöllisen tajunnan 
erikoisuudet, vaikkakaan niillä ei ole ratkaisevaa merkitystä. 
Muuten ei voida selittää monia seikkoja, esimerkiksi joittenkin 
henkilöiden ajattelussa ja menettelyssä, varsinkin silloin, kun 
nämä joutuvat ristiriitaan luokkansa kanssa.

Gorki toi Poma Gordejevin hahmossa esiin ifimisen, jonka elämä kävi 
»ahtaaksi” oman luokkansa puitteissa ja joka sinkosi kauppiassäädyn kas
voille totuuden sanoja siitä kauheasta elämästä, jota se vietti. Siitä, miten hän 
päätyi tähän vastalauseeseen, Foma voi vain sanoa: »Elin... Katselin... Sydä
meni oli pakahtua. Ja nyt ajos puhkesi...” Ratkaiseva merkitys tässä oli tietysti 
yhteiskunnallisen olemisen, yhteiskunnallisten ristiriitojen vaikutuksella. Mutta 
miten se kuvastui Foma Gordejevin tajunnassa, miksi juuri hän uskalsi esittää 
vastalauseen, se on yhteydessä hänen elämänsä ja tajuntansa erikoisuuksiin, 
jotka on tuotu ilmi Gorkin romaanissa.

Yhteiskunnallisten ristiriitojen kärjistymisen aikana hallitse
van luokan jäsenten eräs osa, sen sivistyneistön paras osa, luo
puu siitä ja siirtyy vallankumouksellisen luokan kannalle. Tällä 
ilmiöllä on yhteiskunnalliset syynsä, se heijastaa vanhan järjes
telmän lähestyvää tuhoa. Välittömät syyt sellaiseen siirtymiseen 
voivat kuitenkin olla eri henkilöillä varsin erilaiset ja ne ovat 
yhteydessä juuri heidän elämänsä ja heidän tajuntansa yksilölli
siin erikoisuuksiin.

Marxilainen puolue ei voi olla ottamatta huomioon suhtees
saan sivistyneistöön näitä erikoisuuksia kapitalistisessa yhteis-
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kunnassa. Tiet, joita myöten eri tiedemiehet, insinöörit, taiteen 
työntekijät jne. tulevat sosialismiin, ovat erilaiset. Jotkut heistä 
tulevat sosialismiin osallistumalla suoranaisesti työväenluokan 
taisteluun; toiset tulevat siihen tieteensä antamien tosiasioiden 
kautta, joiden käsittäminen vaatii oikeaa, marxilaista maailman
katsomusta; kolmannet, ilmaistaksemme asian Majakovskin 
sanoilla, syöksyvät kommunismiin »runouden taivaista”, sillä 
kommunismi antaa tilaa heidän humanistisille tunteilleen; 
jotkut ovat joutuneet varhaisessa lapsuudessaan näkemään 
kasvoista kasvoihin yhteiskunnallisen epäoikeudenmukaisuuden 
ilmauksia jne. Ottamalla huomioon erilaiset ehdot, jotka ovat 
saaneet porvarillisen sivistyneistön edustajat lähentymään työ
väenluokan sosialistista liikettä, marxilaiset puolueet saavat 
heidät tulemaan lippujensa alle, osallistumaan suureen taiste
luun kommunismin puolesta.

Taistelussa ihmisten tajuntaan jääneitä kapitalismin vaiku
tuksia vastaan sosialistisessa yhteiskunnassa on myös välttä
mätöntä ottaa huomioon kyseisten henkilöiden yksilöllisen 
tajunnan erikoisuudet. Näiden kapitalismin jäänteiden olemassa
olo ja niiden elinkykyisyys johtuvat useista syistä, joista tulee 
kysymys myöhemmin. Mutta miksi jokin jäänne tavataan juuri 
näillä eikä toisilla samaan yhteiskunnalliseen ryhmään, kerros
tumaan, ammattiin jne. kuuluvilla henkilöillä, se voidaan selit
tää vain ottamalla huomioon heidän elämänsä ja tajuntansa 
yksilöllisetkin erikoisuudet. Sen vuoksi työtätekevien kommunis
tisen kasvatuksen alalla on työskenneltävä eri tavalla paitsi 
yksityisten ryhmien erikoisuuksiin nähden, myös yksityisten 
henkilöiden erikoisuuksiin, heidän yksilöllisen tajuntansa ja 
käyttäytymisensä erikoisuuksiin nähden.

Teoreettisessa työssä yhteiskuntatieteiden alalla ja poliitti
sessa toiminnassa ei niin ikään saa olla ottamatta huomioon 
tajunnan yksilöllisiä erikoisuuksia. Vaikka ne voidaan jättää 
sivuun sosiologisissa yleistyksissä (luonnehdittaessa luokkien 
ideologiaa jne.), niin historiatieteessä selvitettäessä tiettyjen 
historiallisten toimihenkilöiden merkitystä ei voida olla otta
matta huomioon näiden toimihenkilöiden luonteen yksilöllisiä 
erikoisuuksia, sillä nämä erikoisuudet painavat leimansa histo
riallisten tapahtumien kulkuun.
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4. Yhteiskunnallisten aatteiden kehityksen 
suhteellinen itsenäisyys

Siitä seikasta, että yhteiskunnallinen oleminen määrää 
yhteiskunnallisen tajunnan, ei suinkaan johdu, ettei yhteiskun
nallisella tajunnalla olisi minkäänlaista itsenäisyyttä kehityk
sessään. Näin ei asia ole. Yhteiskunnallisen tajunnan, sen yhteis
kunnallisen työnjaon pohjalla syntyneiden ideologisten muoto
jen kehityksen historia osoittaa, että yhteiskunnallisella 
tajunnalla, joka yleensä on riippuvainen olemisesta, on tietty 
suhteellinen itsenäisyys.

Tajunta on olemisen heijastusta ja muuttuu yhteiskunnallisen 
olemisen muuttumisen jälkeen, mutta tämä muuttuminen ei 
tapahdu silmänräpäyksessä. Kokemus osoittaa, että monien 
yhteiskunnan jäsenten tajunta voi jonkin aikaa olla vastaamatta 
muuttunutta olemista. Vanhoilla yhteiskunnallisilla aatteilla ja 
teorioilla, käsityksillä ja tunteilla on suuri elinkykyisyys ja ne 
säilyvät huomattavan ajan sen jälkeen, kun aineelliset ehdot, 
joissa ne syntyivät, ovat jo perinpohjin muuttuneet. Paitsi tottu
muksen voimaa, vanhojen aatteiden elinkykyisyys saa selityk
sensä myös siitä, että niiden säilyminen on edullista tietyille 
yhteiskunnallisille kerroksille.

Mutta tajunta ei ainoastaan jää jälkeen yhteiskunnallisesta 
olemisesta. Se voi myös mennä ihmisten käytännöllisen toimin
nan edelle, ts. heijastaa yhteiskunnallisen olemisen muuttamisen 
välttämättömyyttä ja siten samalla edistää tätä muutosta. Se 
käy mahdolliseksi silloin, kun tieteen ja taiteen etevät edustajat 
saavat selville ilmiöiden pinnan takana vielä kätkössä olevia 
tendenssejä, näkevät yhteiskunnallisen kehityksen suunnan tai 
ainakin tajuavat enemmän tai vähemmän selvästi aikansa vaa
timukset. Silloin he saavat mahdollisuuden asettaa yhteiskunnan 
ja edistyneimmän luokan eteen yhteiskunnallisen elämän ajan
kohtaisia kysymyksiä, aavistaa tai nähdä ennakolta tulevan kehi
tyksen. Porvariston etevien ideologien yhteiskunnallisissa teo
rioissa (esim. Rousseau’n »Yhteiskuntasopimuksessa”) nähtiin 
ennakolta idealisoidussa muodossa, kuten Marx sanoi, porva
rillinen yhteiskunta. Tulevan sosialistisen yhteiskunnan kuvat, 
joita suuret 19. vuosisadan utopistit hahmottelivat, syntyivät 
»ensimmäisestä aavistuksen täyttämästä proletariaatin pyrki
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myksestä yleiseen yhteiskunnan uudistamiseen”. Saatuaan sel
ville yhteiskunnan kehityslait marxismi teki mahdolliseksi tie
teellisen ennakkonäkemyksen yhteiskuntatieteissä.

Yhteiskunnallisten aatteiden kehityksen suhteellinen itsenäi
syys näkyy edelleen siitä, että jokaisen uuden historiallisen 
aikakauden yhteiskunnallisilla aatteilla on perinnöllinen yhteys 
edellisten aikakausien aatteisiin. Tietyn luokan sivistyneet 
edustajat eivät ideologiaa hahmotellessaan aloita »tyhjästä 
tilasta”, vaan nojaavat edeltäjiensä luomaan aatteelliseen aine- 
histoon, jolloin he hylkäävät toiset aatteet ja omaksuvat ja kehit
tävät toisia.

Tämän historiallisen periytyvyyden vuoksi on mahdotonta 
selittää kyseisen aikakauden ideologian koko sisältöä pelkästään 
kyseisten taloudellisten suhteiden pohjalta. Kristinuskon synty
miseen eivät vaikuttaneet vain orjanomistukseen perustuneen 
Rooman valtakunnan yhteiskunnalliset ja taloudelliset suhteet, 
vaan myös muut uskonnot, erityisesti itämaisten kansojen 
uskonnolliset tarut kärsivistä, kuolevista ja kuolleista heräävistä 
jumalista: egyptiläisestä Osiris-jumalasta, persialaisesta Mitra- 
jumalasta, Buddhan uskonnon tarut ja myös uusplatonismin ja 
stoalaisuuden filosofiset opit. Nykyisessä kristinuskossa säilyy 
alkukantaisilta ajoilta periytynyt sisältö. Olisi mieletöntä etsiä 
Kristuksen syntymää, hänen ihmeitään ja hänen ylösnousemus
taan koskevien uskonnollisten tarujen taloudellista perustelua 
nykyaikaisen yhteiskunnan oloista. Nämä tarut ovat siirtyneet 
perintönä aikakaudesta toiseen.

Perinnöllisellä yhteydellä on jokaisessa ideologian muodossa 
omat erikoisuutensa. Uskonnossa, joka on vanhoillisin ideolo
gian muoto, periytyvyys ilmenee perinteellisten, kivettyneiden 
opinkappaleiden, tarujen ja seremonioiden säilyttämisenä 
(soveltamalla ne uusiin olosuhteisiin); filosofiassa ja tieteessä 
edellisten aikakausien aatteellisen perinnön järkiperäisen sisäl
lön tietoisena hyväksikäyttämisenä tahi enemmän tai vähemmän 
radikaalisena kriitillisenä käsittelynä ja edelleen kehittämisenä.

Eri luokkien ideologien suhtautuminen vanhaan perintöön ei 
ole samanlaista historian eri aikakausina. Mitä kasautuneesta 
aatteellisesta materiaalista hylätään ja mitä hyväksytään, se 
riippuu kyseisen yhteiskunnan historiallisesta kehitysasteesta, 
kyseisen luokan taloudellisesta asemasta ja eduista. Tämä
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määrää myös, mihin suuntaan perinnöksi saadun aatteellisen 
materiaalin muuttaminen tapahtuu, ja myös tämän muutoksen 
syvyyden. Marxin ja Engelsin tieteellinen sosialismi syntyi filo
sofisen ja yhteiskunnallisen ajattelun kehityksen laadullisesti 
uutena asteena siten, että se omaksui kriitillisesti 19. vuosisadan 
alun suuret filosofiset, historialliset, taloudelliset ja sosialistiset 
opit, voitti niiden puutteellisuudet ja muokkasi ne perinpohjin 
uudelleen.

Ottaen huomioon periytyvyyden aatteiden kehityksessä marxi
lainen puolue opettaa suhtautumaan huolellisesti menneisyyden 
aatteelliseen perintöön, omaksumaan kriitillisesti ja kehittä
mään vanhan kulttuurin arvokkaita saavutuksia, sen parhaim
pia perinteitä ja hylkäämään kaiken aikansa eläneen ja taantu
muksellisen.

Eri aikakausien taiteessa on kehityksen periytyvyyttä ja 
pysyviä arvoja, jotka säilyttävät tiedostavan merkityksen ja 
pystyvät vuosisatoja tekemään suuren aatteellisen ja esteettisen 
vaikutuksen ihmisiin, palvelemaan aikamme edistyneimpiä 
yhteiskunnallisia voimia niiden taistelussa valoisan tulevaisuu
den puolesta. Sosialistista realismia edustava taide, joka raken
tuu kansanomaisuuden ja puoluekantaisuuden periaatteille, 
aukoo rohkeasti uusia uria elämän taiteellisessa kuvaamisessa 
ja käyttää samalla hyväkseen ja kehittää menneiden historiallis
ten aikakausien taiteen kaikkia edistyksellisiä perinteitä.

Nykyisen ihmiskunnan edistynein moraali, kommunistinen 
moraali, kuten olemme nähneet, niin ikään omaksuu ja kehittää 
sitä myönteistä sisältöä, mikä on ollut edellisten aikakausien 
moraalissa.

Kaikki tämä merkitsee, että menneisyyden edistyneimmissä 
filosofisissa ja yhteiskunnallisissa teorioissa, taiteessa ja moraa
lissa, jotka ovat palvelleet tiettyjä luokkia ja ovat alkuperältään 
luokkaluonteisia, on ollut yleisinhimillinen sisältö, koska nämä 
luokat olivat aikanaan edistyksellisiä ja ilmaisivat jossakin 
määrin kansanjoukkojen etuja.

Proletariaatin sosialistisessa ideologiassa luokkaluonteinen 
sisältö on olemukseltaan samaan aikaan yleisinhimillistä, sillä 
proletariaatin hahmossa esiintyy historiassa ensimmäisen kerran 
luokka, joka on johdonmukaisesti ja loppuun saakka vallanku
mouksellinen, vapaa luokkarajoittuneisuudesta ja jonka histo
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riallisena tehtävänä on oikeudenmukaisimman yhteiskunnallisen 
järjestelmän luominen.

Periytyvyys yhteiskunnallisten aatteiden kehityksessä tekee 
mahdolliseksi käsittää toisten maiden aatteellisen vaikutuksen 
toisiin, muun muassa taloudellisesti jälkeenjääneiden maiden 
vaikutuksen kehittyneempiin. Engels huomautti, että taloudelli
sesti jälkeenjäänyt 18. vuosisadan Ranska voi soittaa filoso
fiassa ensimmäistä viulua esimerkiksi Englantiin nähden. 
Taloudellisesti takapajuisella Saksalla oli 18. vuosisadan 
lopulla ja 19. vuosisadalla filosofian alalla johtava asema 
Ranskaan ja Englantiin nähden. 20. vuosisadalla Venäjä, leni
nismin syntymämaa, otti johtavan aseman filosofiassa ja marxi
laisen teorian edelleenkehittämisessä.

Jotta jonkin maan aatteellinen vaikutus toiseen olisi hedel
mällinen, on viimemainitussa oltava sellainen sosiaalinen ja 
taloudellinen maaperä, jolla ulkoapäin tuotujen aatteiden sieme
net voivat kasvaa. 18. vuosisadan Ranska voi omaksua 17. vuosi
sadan edistyneimmän englantilaisen filosofian aatteet ja kehittää 
niitä, sillä sitä vaativat feodaalista järjestelmää ja sen ideolo
giaa vastaan käynnissä olleen taistelun edut. Marxismi ei alka
nut levitä Venäjällä ennen kuin siellä oli muodostunut prole
tariaatti. 19. vuosisadan lopulla kapitalismi alkoi kasvaa Venä
jällä erikoisen myrskyisäsi ja useiden historiallisten ehtojen 
vuoksi kansainvälisen työväenliikkeen keskus alkoi siirtyä Venä
jälle. Tästä oli seurauksena marxismin erikoisen nopea leviämi
nen ja uusi kehitys Venäjällä.

Mutta marxismia ei pelkästään siirretty lännestä Venäjälle 
heti, kun siellä olivat kypsyneet sitä varten välttämättömät 
ehdot. Aatteellinen kehitys itse Venäjälläkin valmisti maaperää 
marxismin leviämiselle. Lenin huomautti, että puolen vuosisadan 
ajan, suunnilleen 19. vuosisadan 40-luvulta 90-luvulle saakka, 
Venäjän edistynein ajattelu oli tsarismin harjoittaman ennen 
näkemättömän raa’an sorron olosuhteissa etsinyt kiihkeästi 
oikeaa vallankumouksellista teoriaa tutkien huolellisesti mui
den maiden edistyksellistä vallankumouksellista ajattelua. 
„Venäjä omaksui marxilaisuuden, ainoan oikean vallankumouk
sellisen teorian, todella kärsimysten kautta puolen vuosisadan 
kuluessa, joka oli ennen kuulumattoman raskaiden tuskien 
ja uhrausten, ennen näkemättömän vallankumouksellisen
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•sankaruuden, uskomattoman suuren tarmon ja alttiin etsiskelyn, 
•opetuksen, käytännöllisen kokeilun, pettymysten, tarkistuksen 
sekä Euroopan kokemuksen vertailun aikaa. Tsarismin aiheutta
man maanpakolaisuuden tuloksena vallankumouksellisella Venä
jällä oli 19. vuosisadan jälkipuoliskolla niin laajat kansainväli
set yhteydet ja niin mainio selvyys maailman vallankumous- 
liikkeen toimintamuodoista ja teorioista, ettei sellaista ollut 
yhdelläkään muulla maalla.” 1

Marxismin aatteet kehittyivät edelleen leninismissä, joka on 
uuden aikakauden marxilaisuutta. Marxilais-leniniläisistä aat
teista tuli maailman kaikkien maiden työväenluokan ja työtä
tekevien johtotähti niiden taistelussa sosialismin puolesta.

Ideologian kehityksen suhteellinen itsenäisyys ilmenee edel
leen siinä, että ideologian muodot ovat keskinäisessä vuorovai- 
kutuksessa sekä toistensa kanssa että poliittisen ja oikeudellisen 
päällysrakenteen kanssa. Luokkien poliittinen taistelu (joka itse 
on taloudellisen kehityksen edellyttämä) vaikuttaa suuresti ideo
logian kaikkiin muotoihin ja nämä vuorostaan vaikuttavat poliit
tiseen ja oikeudelliseen päällysrakenteeseen. Lenin kirjoitti, että 
puolueiden taistelu filosofiassa »ilmentää viime kädessä nykyi
sen yhteiskunnan toisilleen vihamielisten luokkien tendenssejä 
ja ideologiaa”. Muutkin yhteiskunnallisen tajunnan muodot 
•ovat luokkayhteiskunnassa puoluekantaisuuden, poliittisen ja 
luokkasisällön läpitunkemia.

Jokainen yhteiskunnallisen tajunnan muoto tekee tietyn vai
kutuksen muihin muotoihin ja on niiden vaikutuksen alainen. 
On vaikea ymmärtää 18. vuosisadan lopun ja 19. vuosisadan 
alkupuolen ranskalaista taidetta ellei oteta huomioon valistus
filosofian siihen tekemää vaikutusta. Ei voi käsittää keskiajan 
filosofiaa tuntematta uskonnon osuutta siihen aikaan. Uuden 
ajan tieteellinen materialistinen filosofia muotoutui taistelussa 
uskontoa vastaan ja läheisessä yhteydessä tieteen kasvuun, eri
koisesti luonnontieteiden saavutuksiin. Marxilainen filosofia 
kohosi 20. vuosisadalla kehityksensä uuteen vaiheeseen nojaten 
yhteiskunnalliseen käytäntöön ja luonnontieteiden sekä yhteis
kuntatieteiden saavutuksiin. Se itse vaikuttaa voimakkaasti 
nykyaikaisen tieteen kaikkiin aloihin.

1 V. I. Lenin, Teokset, 31. osa, ss. 9—10.
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Yritykset johtaa jonkin yhteiskunnallisen teorian tai taide- 
tuotteiden sisällön kaikki ainekset välittömästi taloudellisesta 
perustuksesta huomioimatta välirenkaita ovat, kuten XIII lu
vussa on jo sanottu, historiallisen materialismin madaltamista. 
Samanlaista historiallisen materialismin vääristelemistä on 
yritys johtaa ideologian kehitys välittömästi aineellisesta tuo
tannosta, tekniikasta ja tuotantovoimien tasosta. Jos. esimerkiksi 
taiteen kehitys vastaisi täsmällisesti aineellista tuotantotasoa, 
niin keskiajan taide olisi ollut antiikin taidetta korkeam
malla.

Mutta asia on monimutkaisempi. Antiikin taide, joka syntyi 
tuotantovoimien ollessa suhteellisen heikosti kehittyneitä, loi 
siitä huolimatta korkeatasoisia taideteoksia (muinaiskreikkalai
nen eepos, lyriikka, draama, kuvanveistokset, arkkitehtuuri ym.). 
Muinaiskreikkalaisen taiteen kukoistuksen perustana oli orjan- 
omistajain demokratian kehitys ja isänmaallinen innostus tais
telussa maan riippumattomuuden puolesta. Kreikkalaiseen 
taiteeseen vaikutti voimakkaasti mytologia, jossa kansan mieli
kuvitus muovaili »tiedottomasti taiteellisella tavalla” todelli
suutta. Kuten Marx sanoi, »kreikkalainen mytologia ei ollut 
ainoastaan kreikkalaisen taiteen aarreaittana, vaan myös sen 
pohjana”.

Feodaalinen yhteiskunta ei ollut suotuisa taiteen kehittymi
selle kirkon ja uskonnollisen ideologian herruuden vuoksi sen 
kehottaessa asketismiin, luopumiseen maallisista iloista jne. 
Tämä ei kuitenkaan estänyt sitä, että siihenkin aikaan ilmaantui 
kansanrunouden, käsityötaiteen, rakennustaiteen jne. merkittä
viä tuotteita, jotka olivat askel eteenpäin taiteen kehityksessä. 
Feodalismin kukistuminen Euroopassa ja yksilön maaorjuuden 
kahleista ja kirkon henkisestä diktatuurista vapautumista edel
lyttävien uusien taloudellisten suhteiden kasvu herättivät valta
van kiinnostuksen klassillisen muinaisuuden suuria taideteoksia 
kohtaan. »...Rooman raunioista esiinkaivettujen antiikin muisto
patsaiden mukana kohosi hämmästyneen Lännen eteen uusi 
maailma — kreikkalainen muinaisuus; keskiajan haamut häipyi
vät sen valoisien hahmojen edestä”, Engels kirjoitti.

14.—16. vuosisadan taiteen kukoistus Italiassa, Espanjassa, 
Ranskassa, Englannissa, Saksassa ja muissa Euroopan maissa, 
Danten, Cervantesin, Rabelais’n, Shakespearen ja muiden
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suurten sanataiteilijain nerokkaiden luomusten ilmaantuminen, 
luomusten, jotka olennoivat erikoisen täydellisesti kansojensa 
kansallista neroutta, olivat yhteydessä feodalismia vastaan täh- 
täytyneiden yhteiskunnallisten liikkeiden nousuun eivätkä välit
tömästi tekniikan kasvuun.

Aivan samoin 19. vuosisadan Venäjällä tapahtunut kirjalli
suuden ja taiteen kukoistus, jonka merkkinä ovat PuSkinin, 
Glinkan, Repinin ja muiden henkilöiden nimet, ei ole johdetta
vissa suoraan maan kehityksen teknillisestä ja taloudellisesta 
tasosta. Se voidaan käsittää Venäjällä tapahtuneen maaorjuutta 
vastaan tähtäytyneen vapausliikkeen kasvun ja Venäjän kansan 
kansallisen itsetietoisuuden kasvun yhteydessä ottamalla huo
mioon historiallinen periytyvyys kirjallisuuden ja taiteen kehi
tyksessä, muista maista saadut aatteelliset vaikutteet jne.

Luotuaan korkean tekniikan kapitalismi ei nykyisessä vai
heessaan ole luonut suotuisia ehtoja taiteen kehitykselle, vaan 
päinvastoin vaikuttaa rappeuttavasti taiteeseen. Kapitalismi on 
muuttanut ihmisten kyvyt ja lahjat »vaihtoarvoksi”, tehnyt ta i
teesta oston ja myynnin esineen ja saattanut sen pääomasta, 
ts. porvarillisen yleisön mausta ja kysynnästä riippuvaksi. 
Stendhalin, Balzacin, Hugon, Dickensin ja muiden 19. vuosi
sadan suurten länsieurooppalaisten kirjailijain tuotteet voivat 
kasvaa kapitalismin pohjalla vain suoranaisena tai välillisenä 
vastalauseen ilmauksena kapitalistisen yhteiskunnan ihmisten 
yksilöllisyyttä runtelevien olosuhteiden, sen sudenmoraalin ja 
sen humanismia vastaan suoritettujen rikosten johdosta.

Kaikki tämä puhuu sen puolesta, että on mahdotonta johtaa 
taide suoranaisesti ja välittömästi teknillisen tai taloudellisen 
kehityksen tasosta. Aineellisen tuotannon ja talouden kehitys 
määräävät kaikkien ideologisten muotojen muutoksen, mutta 
ne määräävät sen vain viime kädessä. Talous (taloudellisten 
suhteiden muuttuminen, yhteiskunnan taloudellisen kehityksen 
tarpeet) määrää sen suunnan, jossa yhteiskunnallinen tajunta 
kehittyy ja kasaantunut aatteellinen materiaali muuttuu. Tässä 
on talouden määräävä osuus ideologian kehitykseen nähden.

Tästä seuraa, että olipa periytyvyyden, perinteiden ym. mer
kitys ideologian minkä tahansa muodon kehityksessä miten suuri 
hyvänsä, ideologian kehitystä ei kuitenkaan voi käsittää otta
matta huomioon viime kädessä yhteiskunnan taloudellista kehi
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tystä, kansanjoukkojen elämää ja työtä, luokkien taistelua 
taloudellisten etujensa puolesta.

Samoin, olipa ajattelijan tai taiteilijan yksilöllisen nerouden 
merkitys ideologian hahmottelemisessa tai taiteellisessa luo
mistyössä miten suuri tahansa, ideologian mitään alaa ei voida 
julistaa yksilöllisen nerokkuuden tuotteeksi. Kun eräät nyky
aikaiset porvarilliset teoreetikot estetiikan alalla väittävät, ettei 
taide ole riippuvainen mistään muusta kuin taiteilijan tahdosta, 
ettei maalaustaide heijasta todellista maailmaa, vaan luo sitä, 
että suuri taiteilija on muurattu omaan ..kuvitelmiensa 
museoon”, he toistavat vanhoja, aikaa sitten arvostelun kumoa
mia idealistisia teorioita. Kieltäessään taiteen yhteyden yhteis
kunnalliseen elämään ja julistaessaan taiteen aatteettomuutta he 
tahtovat, että taide johdattaisi kansanjoukot pois taistelusta 
elinetujensa puolesta.

Suhteellinen itsenäisyys yhteiskunnallisen tajunnan ja yhteis
kunnallisten aatteiden kehityksessä ilmenee erikoisen kirkkaasti 
siinä, että ideologian kaikki muodot vaikuttavat takaisin yhteis
kunnan taloudelliseen perustukseen ja koko yhteiskunnallisen 
elämän kehitykseen.

5. Aatteiden osuus yhteiskunnallisessa kehityksessä

Marxilaisuuden vastustajien keskuudessa on levinnyt vir
heellinen väite, että marxismi kieltää aatteiden osuuden yhteis
kunnallisessa elämässä ja pelkistää koko historian yksistään 
taloudelliseksi vaikutukseksi. Todellisuudessa aatteiden osuuden 
kieltäminen on ominaista vulgaarille eikä dialektiselle materia
lismille.

Vulgaari eli ..taloudellinen” materialismi todellakin rajoittuu 
toteamaan aatteiden riippuvaisuuden taloudellisista ehdoista, 
sitä paitsi, kuten edellä olemme nähneet, se käsittää tämänkin 
riippuvaisuuden äärimmäisen yksioikoisesti johtaen aatteet 
välittömästi taloudesta, joko tekniikasta tai vieläpä siitäkin, 
millaista ravintoa ihmiset saavat.

Vulgaarille materialistille riittää toteamus, että työläinen 
ajattelee toisin kuin porvari hänen aineellisten, taloudellisten 
elämänehtojensa erilaisuuden vuoksi; tähän hänen erittelynsä
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päättyy. Vulgäärin materialismin näkökannalta talous synnyttää 
automaattisesti, itsestään, filosofisia ja muita aatteita.1 Vulgaari 
materialisti ei kykene ymmärtämään, miksi ja miten ovat mah
dollisia sellaiset ilmiöt, että työläinen ajattelee porvarillisesti 
tai että jotkut hallitsevaan luokkaan kuuluvat ihmiset katkaise
vat välinsä luokkansa kanssa aatteellisesti. Miksi esimerkiksi 
Leo Tolstoi, joka oli syntyperältään ja asemaltaan aatelinen, loi 
teoksia, joissa hän kohosi huomattavasti korkeammalle luok
kansa etuja, kuvasi patriarkaalisen talonpoikaisten asemaa ja 
katsomuksia, sen vastalausetta sortoa ja riistoa vastaan. Sellai
siin kysymyksiin ei voi vastata näkemättä yhteiskunnallisen 
taistelun kuvaa, erityisesti aatteellisen taistelun monisäikeistä 
kuvaa vastaavana aikana, tunnustamatta aatteiden aktiivista 
osuutta yhteiskunnallisessa elämässä, niiden vaikutusta yksityi
siin henkilöihin ja erilaisiin väestökerroksiin.

Kykenemättä vastaamaan sen kaltaisiin kysymyksiin vulgaa
rit materialistit antavat laajat mahdollisuudet idealisteille kei- 
nottelemiseen »ikuisilla aatteilla”, jotka »eivät ole riippuvaisia” 
elämästä ja jotka »määräävät” kaikkien luokkien ihmisten toi
minnan. Yhteiskunnallisia ilmiöitä selittäessään idealismi ottaa 
tappionsa takaisin siellä, missä materialismi lähtee yhteiskun
nallisten ilmiöiden yksipuolisen, yksinkertaistetun ja primitiivi
sen erittelyn tielle.

Vulgäärin materialismin aiheuttama käytännöllinen vahinko 
on taas siinä, että se tuomitsee ihmiset passiivisuuteen. Jos 
kerran taloudelliset lait tekevät itse automaattisesti kaiken 
eivätkä ihmiset ja heidän tajuntansa näyttele mitään osaa, niin 
miksi sitten pitäisi tiedostaa taloudellisia lakeja, kohottaa jouk
kojen tietoisuutta jne. Jos esimerkiksi sosialismin täytyy välttä
mättömyyden pakosta tulla kapitalismin tilalle, niin vulgäärien 
materialistien katsomusten mukaisesti (ja niiden marxilaisuu
desta esitettyjen kuvitelmien mukaisesti, jotka ovat luonteen
omaisia marxilaisuuden porvarillisille kriitikoille, jotka tuntevat 
marxismin kuulopuheiden mukaan) on hyödytöntä kehittää työ
läisten sosialistista tajuntaa, koettaa ideologisen taistelun avulla

1 Niinpä esimerkiksi machilaisen A. Bogdanovin seuraaja Suljatikov 
johti suoraan filosofiset kategoriat »materia” ja  »liike” kapitalismin perus
luokkien keskinäissuhteista (materia — proletariaatti, liike — porvaristo). 
Lenin luonnehti tällaiset pohdiskelut »materialismin irvikuvaksi historiassa
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vaikuttaa yhteiskunnan kehityksen objektiiviseen prosessiin, joka 
vie sosialismiin. Jos kapitalismin taloudelliset lait synnyttävät 
sotia, niin vulgaarin materialismin kannalta sota on väistämä
tön, ja on hyödytöntä taistella sitä vastaan. Lyhyesti sanoen 
tältä vulgääriltä, marxismille vieraalta näkökannalta katsoen 
ihmiskunta on voimaton historian väistämättömän, kohtalon-, 
omaisen kulun edessä eikä voi vaikuttaa siihen. Se voi vain tar-. 
kastella tätä historian kulkua.

Vulgäärin materialismin teoreettinen perusvirhe yhteiskun
nallisissa tieteissä on, ettei se käsitä historiallisen prosessin dia
lektiikkaa. Vulgäärit materialistit eivät ensinnäkään ymmärrä, 
etteivät historiallinen välttämättömyys ja objektiiviset lait vai
kuta yhteiskunnassa itsestään vaan ainoastaan ihmisten toimin
nan kautta. Yhteiskunnallisen kehityksen lait, kuten edellä on jo 
huomautettu, ovat ihmisten toiminnan lakeja. Päästyään selville 
yhteiskunnallisen kehityksen laeista, niiden vaikutuksen kon
kreettisista ehdoista (luokkavoimien suhteista ym.), ihmiset, 
edistyneimmät yhteiskunnalliset voimat saavat mahtavan aseen 
todellisuuden tietoista uudistamista varten yhteiskunnan kehi
tyksen kypsyneiden tarpeiden mukaisesti. He voivat jouduttaa 
vanhan yhteiskunnan muuttumista uudeksi, voivat yhdistää työ-, 
tätekevien joukot taisteluun rauhan puolesta imperialistista 
sotaa vastaan, ehkäistä sen jne. Toiseksi vulgäärit materialistit 
tarkastelevat yhteiskunnan taloudellista perustaa ja sen päällys-, 
rakennetta metafyysillisesti, mekaanisesti käsitetyn syy-yhteyden 
kannalta: he tarkastelevat syytä ja seurausta toistensa ehdot-, 
tomana vastakohtana ja jättävät näkemättä niiden välisen 
dialektisen keskinäisvaikutuksen. „Nämä herrat”, Engels kirjoitti 
tällaisista vulgarisoijista, »unohtavat usein aivan tarkoitukselli
sesti sen, että niin pian kuin toiset, loppujen lopuksi taloudelliset 
syyt ovat luoneet historiallisen ilmiön, tämä myös alkaa vaikut
taa ympäristöönsä ja vieläpä se voi vaikuttaa takaisin niihin 
syihin, jotka sen ovat synnyttäneet.” 1

Historiallinen materialismi opettaa, että taloudellisen kehi
tyksen synnyttämät yhteiskunnalliset aatteet voivat myös suu-, 
resti vaikuttaa taloudelliseen kehitykseen, poliittiseen taisteluun 
ja koko yhteiskunnalliseen elämään. »Poliittinen, oikeudellinen,

1 K. Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, II osa, s. 451.
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filosofinen, uskonnollinen, kirjallinen, taiteellinen jne. kehitys”, 
Engels kirjoitti, »perustuu taloudelliseen kehitykseen. Mutta 
kaikki ne vaikuttavat myös toisiinsa ja taloudelliseen perus
taan.” 1

Yhteiskunnallisten aatteiden aktiivinen osuus on mahdollinen 
juuri sen vuoksi, että aatteiden omat juuret ovat aineellisessa 
todellisuudessa. Kun idealismi irrottaa aatteet todellisuudesta, 
se tekee niiden osuuden mystilliseksi, käsittämättömäksi. Kuinka 
.aatteet voivat vaikuttaa reaaliseen elämään, jos ne eivät ole 
yhteydessä siihen eikä niillä ole sen kanssa mitään tekemistä? 
Historiallinen materialismi, joka johtaa aatteet aineellisesta 
alkulähteestä, tarjoaa mahdollisuuden ymmärtää oikein niiden 
.osuuden siinä maailmassa, josta ne ovat peräisin.

Porvarilliset ideologit, jotka väittävät, että marxismi kieltää 
aatteiden osuuden, panettelevat marxismia tietoisesti.

Kuinka marxilaisuus voi kieltää aatteiden osuuden, kun 
-marxismin perustajien koko elämä oli omistettu vallankumouk
sellisen teorian hahmottelemiselle ja sen levittämiselle joukkoi
hin? On tunnettua, ettei Lenin eivätkä Marxin ja Engelsin muut 
oppilaat unohtaneet koskaan marxilaisen teorian edelleen kehit
tämistä, eivät edes kärkevimpien luokkataistelujen päivinä. 
Imperialistista sotaa vastaan käydyn kiivaan taistelun vuosina 
(vuonna 1916) Lenin kirjoitti teoreettisen teoksensa imperialis
mista kapitalismin korkeimpana vaiheena, kiinnitti suurta huo
miota filosofian kysymyksiin, kuten hänen »Filosofian vihkot” 
-todistavat. Vuonna 1917, Lokakuun vallankumouksen välittömän 
valmistelun vaiheessa Lenin kirjoitti teoksen »Valtio ja vallan
kumous”, jossa kehitteli marxilaisen valtioteorian monia kysy
myksiä, erityisesti kysymystä sosialistisen vallankumouksen 
suhteesta porvarilliseen valtioon, sosialistisen valtion olemuk
sesta, tehtävistä ja kehitysteistä. Nämä tosiasiat osoittavat, 
miten korkeaksi marxilaiset arvostavat aatteiden aktiivisen 
-osuuden.

Yhteiskunnalliset aatteet ovat erilaisia: edistyksellisiä ja 
taantumuksellisia. Molemmilla on aktiivinen merkitys yhteis
kunnallisessa elämässä, mutta tämä merkitys on syvästi erilai
nen. Edistykselliset aatteet, jotka ilmaisevat edistyksellisten

1 K- Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, II osa, s. 456.
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yhteiskuntaluokkien etuja ja yhteiskunnallisen kehityksen tar
peita, vievät kehitystä eteenpäin ja  auttavat yhteiskuntaa ra t
kaisemaan esiinnousseita historiallisia tehtäviä. Edistykselliset 
aatteet jouduttavat yhteiskunnallista edistystä, jos ne vahaavat 
miljoonien ihmisten ajatukset.

Taantumukselliset aatteet palvelevat vanhaa yhteiskunnal
lista järjestelmää säilyttämään pyrkivien voimien etuja; ne jar
ruttavat yhteiskunnan kehitystä. Ennemmin tai myöhemmin 
ristiriidat kansan elämän reaalisten tarpeiden ja aikansa elänei
den aatteiden välillä ratkeavat kansan eduksi, edistyneimpien 
aatteiden hyväksi. Mutta sitä ennen taantumukselliset aatteet 
voivat aiheuttaa ja aiheuttavat paljon vahinkoa kansoille. Sen 
vuoksi ei saa luottaa, että uudet aatteet saavuttavat vääjää
mättömästi voiton vanhoista. Tarvitaan taistelua uusien aat
teiden, uusien ihanteiden ja niiden joukkoihin levittämisen 
puolesta.

Uudet yhteiskunnalliset aatteet syntyvät silloin, kun talou
dellinen kehitys asettaa yhteiskunnalle uusia tehtäviä. Uudet 
aatteet eivät kuitenkaan sellaisenaan johda eivätkä voi johtaa 
ihmisiä vanhan yhteiskunnan rajoja pitemmälle. Vasta tunkeu- 
duttuaan joukkoihin, vallattuaan näiden tajunnan ne muuttuvat 
suureksi liikkeellepanevaksi voimaksi. Teoriasta tulee aineelli
nen voima kun se valtaa joukot. Edistyksellisten aatteiden 
ansiosta tajuavat sorretut joukot asemansa, perusetunsa ja 
astuvat etumaisten luokkien ja niiden poliittisten puolueiden joh
dolla tietoisen historiallisen luomistyön areenalle, niiden vais
tonvarainen taistelu kohoaa tietoisen taistelun tasolle. Vallan
kumouksellisille aikakausille on ominaista tietoisen taistelun 
korkein taso. Sellaisina aikakausina aatteiden vaikutus ilmenee 
erikoisen voimakkaana. Joukkojen omaksumina uudet yhteis
kunnalliset aatteet järjestävät ja yhdistävät niitä taisteluun 
aikansa eläneitä, yhteiskunnallista kehitystä pidättäviä voimia 
vastaan.

Uusien aatteiden historiallinen merkitys ei ole aina saman
lainen. Se riippuu: 1) niiden yhteiskunnallisten suhteiden luon
teesta, joiden perusteella uudet aatteet ilmaantuvat; 2) sen luo
kan historiallisesta merkityksestä, joka esiintyy uusien aatteiden 
lipunkantajana; 3) siitä, miten oikein ja tarkasti yhteiskunnalli
sen kehityksen ajankohtaiset tarpeet heijastuvat aatteissa;
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4) siitä, miten laajasti ne ovat levinneet joukkoihin ja minkä
lainen vaikutus niillä on joukkoihin.

Nykyisen ajanlaskun ensimmäisinä vuosisatoina, orjanomis
tukseen pohjautuvan yhteiskunnan rappeutumisen kaudella 
uudet aatteet esiintyivät uskonnollisessa muodossa (kristin
usko), vahasivat orjien ja osattomien joukkojen tajunnan Roo
man valtakunnassa. Uusi uskonto, joka tuli muinaisten uskon
tojen tilalle, oli vastalause orjuutta ja väkivaltaa vastaan, 
vallassaolevien rikkautta ja ylellisyyttä vastaan. Mutta kristin
usko enempää kuin mikään muukaan uskonto ei pystynyt näyt
tämään joukoille tietä vapautumiseen orjuudesta. Se lohdutti 
epätoivoon joutuneita joukkoja saarnaamalla maallisista kärsi
myksistä vapautumista mielikuvituksellisessa tuonpuoleisessa 
maailmassa, kuvitellussa taivaanvaltakunnassa.

Keskiajan kristillisiä aatteita vastaan tähtäytyneillä 18. vuo
sisadan valistajien aatteilla oli vallankumouksellinen merkitys. 
Ne tulivat kansanjoukkojen lipuksi, mobilisoivat joukkoja kukis
tamaan vanhaa järjestelmää. Feodaalijärjestelmän, sen laitosten 
ja ideologian aatteellinen arvostelu oli valmistelua tämän jä r
jestelmän'arvostelemiseen aseiden voimalla. Uudet aatteet eivät 
saaneet ilmaustaan ainoastaan tieteellisissä (filosofisissa, poliit
tisissa, moraalisissa ym.) teoksissa, vaan myös maalaustai
teessa, kirjallisuudessa ja musiikissa. Ne vaikuttivat joukkojen 
älyyn ja tunteisiin, herättivät kansan vihaa taantumuksen voi
mia vastaan ja antoivat voitonvarmuutta.

Vaikka se osuus, joka uusilla yhteiskunnallisilla aatteilla on 
erilaisina historiallisina aikakausina, onkin erilainen, niiden 
ilmaantuminen ja niiden taistelu vanhoja aatteita vastaan on 
aina ollut ilmausta syvällisistä yhteiskunnassa kypsyneistä tai 
jo tapahtuneista sosiaalisista mullistuksista. „Kun vanha maail
ma oli häviämässä, voitti kristinusko vanhat uskonnot. Kun 
kristilliset aatteet 18. vuosisadalla joutuivat valistusaatteiden 
iskujen alla häviölle, feodaalinen yhteiskunta taisteli elämästä 
ja kuolemasta porvaristoa vastaan, joka siihen aikaan oli val
lankumouksellista.” 1

Yhden ja saman luokan ideologiassa voi tapahtua olennaisia 
muutoksia tämän luokan yhteiskunnallisen aseman muuttumi-

1 K■ Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, I osa, s. 24.
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sesia riippuen. Niin kauan kuin porvaristo kävi taistelua feoda
lismia vastaan ja kapitalistisen tuotantotavan ristiriidat eivät 
vielä olleet kehittyneet, porvariston ideologit kykenivät tutki
maan suhteellisen objektiivisesti yhteiskunnallisia ilmiöitä. Por
variston noustua valtaan ja yhteiskunnallisten ristiriitojen 
lisäännyttyä porvarillisen ideologian merkitys muuttui. »Epä
itsekkään tutkimuksen sijaan tuli maksettu riiteleminen, ennak
koluulottoman tieteellisen tutkimisen sijaan paha omatunto ja 
tarkoitusperäinen...” kapitalismin »puolustelu” *. Nämä Marxin 
sanat, jotka luonnehtivat kansantaloustieteen tilaa porvariston 
poliittisen herruuden pystyttämisen ajoista alkaen, koskevat 
myös porvarillisen yhteiskuntatieteen muita aloja; Kapitalismin 
siirtyessä imperialismin vaiheeseen porvarillinen ideologia saa 
erittäin taantumuksellisen luonteen. Sen päätehtäväksi tulee 
proletariaatin vallankumouksellisen ideologian »hävittäminen”. 
Nykyisen imperialistisen taantumuksen ideologit ovat ottaneet 
lipukseen antikommunismin, jonka sisältönä on sosialistisen 
järjestelmän parjaaminen, marxismin-leninismin sekä kommu
nististen ja työväenpuolueiden politiikan vääristelyt. Anti
kommunismi lippunaan taantumus vainoaa kaikkea edistyksel
listä ja vallankumouksellista, pyrkii hajottamaan työtätekevien 
rivit, halvaannuttamaan niiden tahdon taistella rauhan, demo
kratian ja sosialismin puolesta. Monopolipääoman väistämätön 
aikaansaannos on fasismin ideologia — äärimmäisen iovinismin 
ja rotuvainon ideologia, joka on tarkoitettu lietsomaan natio
nalistisia selkkauksia, solvaamaan kokonaisia kansallisuuksia 
ja kansakuntia, himmentämään työväenluokan luokkatietoisuutta 
ja vieroittamaan sen liittolaisineen taistelusta imperialismia 
vastaan. Siten porvarillinen ideologia on joutunut sovittamatto
maan ristiriitaan yhteiskunnallisen kehityksen tarpeiden kanssa 
ja siitä on tullut yhteiskunnan kehitystä jarruttava voima. Se 
ei kykene esittämään aatteita, jotka voisivat saada kansan
joukot mukaan.

Edistyksellisen porvariston ideologeille oli luonteenomaista usko yhteis
kunnalliseen edistykseen ja ihmisen luoviin voimiin, hänen jarkeensa, tieteen 
voittoon uskonnollisista ja muista ennakkoluuloista, vapauden ja yhdenvertai
suuden, kansallisen riippumattomuuden ja kansojen välisen rauhan voittoon, 
mutta nykyajan porvarillinen ideologia on huomattavassa määrin kadottanut 1

1 K. Marx, Pääoma, I osa, s. 43.
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n im i piirteet. Porvariston ideologisessa asevarastossa on lisääntyvä merkitys 
klerikalismilla, joka käyttää hyväkseen työtätekevien uskonnollisia tunteita, 
taikauskoa Ja ennakkoluuloja. Taantumuksellisen porvariston ideologit puo
lustavat yhdenvertaisuuden asemesta ..voimakkaiden kastin” (..korkeimman 
rodun”, valioiden) valtaa, kansallisen riippumattomuuden asemesta kolonialis
mia ja kansojen orjuuttamista kapitalististen monopolien alaisiksi, rauhan ase
mesta sotaa. Uskon ihmisten järkeen he ovat vaihtaneet irrationalismin ja 
agnostisismin saarnaamiseen, edistyksen aatteen ..vakauttamisen" aatteeseen, 
vapauden aatteen ..järjestyksen" aatteeseen, ihmisarvon aatteen ihmisen syn
nynnäisen turmeltuneisuuden aatteeseen jne. Näiden aatteiden läpitunkemina 
porvarillinen filosofia, yhteiskunnalliset tieteet, taide, moraali, etiikka ovat 
joutuneet syvään rappiotilaan.

Kapitalismin kehitys ei synnytä ainoastaan taantumukselli
sia aatteita, jotka ilmaisevat porvariston etuja, vaan myös val
lankumouksellisia aatteita, jotka ilmaisevat proletariaatin ja 
muiden kapitalismin kukistumiseen pyrkivien edistyksellisten 
voimien etuja.

Sosialistinen ideologia paljastaa kaikki kapitalistisen yhteis
kunnan ristiriidat, osoittaa sen ohimenevän luonteen ja kapita
listisen yhteiskunnan sosialistiseksi vaihtumisen väistämättö
myyden. Se palvelee proletariaattia „sitä varten", Lenin korosti, 
„että se tekisi mahdollisimman nopeasti ja helposti lopun 
kaikenlaisesta riistosta". Tämän työväenluokan taistelun 
ehdoista johtuvan ideologian erottamattomana piirteenä on 
internationalismi, kaikkien maiden työläisten solidaarisuus tais
telussa vapautumisensa puolesta, jokaisen maan työväenluokan 
kansallisten etujen yhdistäminen maailman työväenliikkeen teh
täviin, kansojen taisteluun siirtomaasortoa vastaan, kansallista 
riippumattomuutta vastaan, demokratian ja maailmanrauhan 
puolesta.

Kun menneisyyden edistyneimpien luokkien ideologia huoli
matta tieteellisen materialistisen historiankäsityksen puuttumi
sesta saattoi tehdä valtavan vallankumouksellisen vaikutuksen 
yhteiskunnalliseen elämään, myötävaikuttaa vanhan yhteiskun
nan kukistamiseen ja uuden luomiseen, niin sitä suuremman 
voiman ja laadullisesti uuden vaikutuksen saa sosialistinen 
marxilainen ideologia, jolle kaikki harhakuvitelmat ja utopismi 
ovat vieraita ja joka antaa työtätekeville selvän käsityksen hei
dän taistelunsa ehdoista ja näköaloista. Sen mahtava vaikutus 
yhteiskunnalliseen elämään johtuu: 1) sosialistisen ideologian
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tieteellisestä luonteesta, sen totuudellisuudesta, siitä että se on 
oikea, 2) siitä, että se ilmaisee vallankumouksellisimman luokan 
etuja, luokan, joka vapauttaessaan itseään vapauttaa koko 
yhteiskunnankin riiston kaikista muodoista. „Se vastustamatto
man puoleensavetävä voima, mikä vetää kaikkien maiden sosia
listeja tämän teorian kannalle, onkin juuri se, että siinä tiukka 
ja mitä korkein tieteellisyys (ollen yhteiskuntatieteen viimeinen 
sana) yhdistyy vallankumouksellisuuteen, eivätkä ne yhdisty 
sattumalta, ei ainoastaan siksi, että tämän opin perustajassa 
yhdistyivät tiedemiehen ja vallankumousmiehen ominaisuudet, 
vaan ne yhdistyvät itse teoriassa sisäisesti ja erottamattomasti. 
Todellakin, siinä asetetaan suoraan teorian tehtäväksi, tieteen 
päämääräksi auttaa sorrettujen luokkaa sen todella käymässä 
taloudellisessa taistelussa.” 1

Marxilais-leniniläinen teoria on todella tieteellisen maail
mankatsomuksen perusta, joka ei sovi yhteen minkäänlaisen 
taantumuksen eikä minkäänlaisten ennakkoluulojen kanssa. 
Tämä maailmankatsomus on todellisuuden tiedostamisen ja 
uudistamisen menetelmä, marxilaisen puolueen politiikan, sen 
strategian ja taktiikan, uuden moraalin ja sosialistisen taiteen 
tieteellinen perustelu.

6. Marxilais-leniniläisen ideologian merkitys taistelussa 
kommunismin voiton puolesta. Työtätekevien 

kommunistinen kasvatus

Sosialismin olosuhteissa edistyksellisten aatteiden osuus, 
niiden vaikutus yhteiskunnallisen elämän ja ihmisten toiminnan 
kaikkiin puoliin lisääntyy enemmän kuin koskaan aikaisemmin. 
Se saa selityksensä ennen muuta sosialismin taloudellisesta jär
jestelmästä, sosialistisen yhteiskunnan kehityslakien luonteesta. 
Sosialismin vallitessa ihmiset saavat ensimmäisen kerran objek
tiivisen mahdollisuuden — ja mitä edemmäksi mennään, sitä 
suuremmassa määrin — ohjata yhteiskunnallista kehitystä tie
toisesti, tieteen pohjalla, suunnitelmanmukaisesti.

Sosialismi tekee ihmisten keskinäissuhteet ja heidän suh
teensa luontoon kirkkaiksi ja selviksi, niin että ne ovat vailla

1 V. I. Lenin, Teokset, 1. osa, ss. 315—316.
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kaikkea mystillisyyttä. Se luo objektiiviset olosuhteet joukkojen 
tajunnan vapauttamiselle todellisuutta väärentävistä fantasti
sista kuvitelmista, porvarilliselle tajunnalle luonteenomaisesta 
fetisismistä. Kaikki tämä lisää valtavassa määrin tietoisuuden 
vaikutusta. Marxismin perustajat nimittivät sosialismia vapau
den valtakunnaksi, jossa ihmiset tiedostettua an lainmukaisuuden 
ja välttämättömyyden, hallitsevat niitä ja rakentavat tietoisesti 
yhteiskunnalliset suhteensa, ts. tietävät ennakolta jonkin yhteis
kunnallisten suhteiden muutoksen välttämättömyyden ja toteut
tavat tämän muutoksen »ennen kuin heidät pakotetaan siihen 
heidän tajunnastaan ja tahdostaan välittämättä”, kuten Engels 
sanoi.

Tajunta ei tietysti sosialismissakaan voi heti ja välittömästi 
heijastaa kaikkia muutoksia yhteiskunnallisessa olemisessa, 
eikä sen kaikkia puolia. Niin selviä ja järkeviä kuin sosialismin 
tuotantosuhteet ovatkin, niiden kehityksen lait eivät ole ilmiöi
den pinnalla, ja jokapäiväinen tajunta, joka muodostuu vaiston
varaisesti taloudellisten suhteiden vaikutuksesta, ei pysty havait
semaan näitä lakeja. Vain teoreettinen ajattelu, joka nojaa 
käytäntöön, voi havaita ne.

Marxilais-leniniläisen teorian osuus kasvaa erikoisesti siir
ryttäessä kommunismiin, koska »kommunismin rakentaminen”, 
kuten NKP:n ohjelmassa sanotaan, „on kansan käsien, sen tar
mon ja järjen työtä”. Kommunistinen puolue, joka antaa kaikelle 
kommunismin rakennustyölle järjestyneen, suunnitelmallisen, 
tieteellisesti perustellun luonteen, ohjaa työtätekevien joukkojen 
tietoista toimintaa. Kommunistisen puolueen voima on siinä, 
että se, pitäen ohjeenaan marxilais-leniniläistä teoriaa, yhteis
kunnan kehityksen lakien tuntemusta, huomioi oikein yhteiskun
nallisen kehityksen kypsyneet tarpeet, muotoilee selvästi kansan 
edessä olevat tehtävät. Se osaa jokaisessa uudessa vaiheessa 
löytää sen penistenkään, johon tarttumalla voidaan ratkaista 
menestyksellisesti kyseisen aikakauden kaikki tehtävät. Koska 
puolueen esittämät aatteet, tunnukset ja tehtävät ilmaisevat 
oikein yhteiskunnallisen kehityksen kypsyneitä tarpeita, niistä 
tulee laajojen kansanjoukkojen omaisuutta ja ne vaikuttavat 
voimakkaasti yhteiskunnan kehitykseen. Neuvostoliiton kommu
nistisen puolueen ohjelma vaikuttaa meidän päivinämme näin 
voimakkaasti yhteiskunnan elämään.

694



Kun joukkoja kootaan täyttämään joitakin käytännöllisiä 
tehtäviä, ei riitä, että aatteet heijastavat oikein yhteiskunnallista 
todellisuutta ja ilmaisevat työtätekevien perusetuja. On välttä
mätöntä, että nämä aatteet leviävät laajalti ja  työtätekevät 
hyväksyvät ne ja joukot itse tulevat omasta kokemuksestaan 
vakuuttuneiksi siitä, että nämä aatteet ovat oikeita. Sosialistinen 
järjestelmä luo kaikki edellytykset marxismin-leninismin levittä
miselle joukkojen keskuuteen. Se on tullut mahdolliseksi sen 
vuoksi, että kaikki propagandan välineet ovat kansan käsissä.

Marxilais-leniniläiseen teoriaan perustuva propaganda, aat
teellinen kasvatustyö edistävät nykyisessä vaiheessa kommu
nistisen rakennustyön tärkeimpien kysymysten ratkaisemista:
1) kommunismin aineellisen ja teknillisen perustan luomista,
2) kommunististen yhteiskunnallisten suhteiden muotoutumista 
ja 3) uuden ihmisen kasvattamista. Korkea kommunistinen 
aatteellisuus, leppymättömyys vastustajan ideologian suhteen, 
teorian erottamaton yhteys elämään, teorian luova soveltami
nen, joukkojen keskuudessa harjoitettavan ideologisen työn 
yhteys työhön, jota tehdään joukkojen järjestämiseksi ratkaise
maan tärkeimpiä poliittisia ja  taloudellisia tehtäviä, ovat tär
keimpiä piirteitä leniniläisellä tavalla suoritetussa aatteellisessa 
kasvatustyössä.

Puolue korostaa työtätekevien kommunistisen kasvattami
sen, porvarillista ideologiaa ja sen työtätekevien tajunnassa 
säilyneitä piirteitä vastaan käytävän taistelun valtavaa mer
kitystä. Kommunistinen puolue pitää ideologisessa työssä tä r
keimpänä nykyvaiheessa „sitä, että kaikkia työtätekeviä kasva
tetaan korkean aatteellisuuden hengessä, uskollisiksi kommunis
mille, että heidät kasvatetaan suhtautumaan kommunistisesti 
työhön ja yhteiskunnalliseen talouteen, että voitetaan täydelli
sesti porvarilliset katsomukset ja tottumukset, taataan yksilön 
kaikinpuolinen ja sopusuhtainen kehitys sekä luodaan todella 
rikas henkinen kulttuuri. Erittäin suurimerkityksisenä puolue 
pitää varttuvan sukupolven kasvattamista" *.

Maamme ja muiden sosialismin maiden kokemus osoittaa, 
että sosialistinen yhteiskunta avaa valtavat mahdollisuudet 
uusien ihmisten kasvattamiselle, yhteiselle asialle uskollisuuden, 1

1 Tie kommunismiin, s. 577.
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työteliäisyyden, kollektiivisuuden ja yhteistyöskentelyn jalojen 
ominaisuuksien kehittämiselle heissä. Voidaan sanoa, että objek
tiiviset ehdot kokonaisuudessaan myötävaikuttavat uuden psyko
logian, uusien katsomusten ja uusien käyttäytymissääntöjen 
muotoutumiseen sosialistisen yhteiskunnan ihmisille. Kaikki 
yhteiskunnan aineellisen elämän muutokset, joita kommunismiin 
kehittyvä sosialistinen järjestelmä toteuttaa, tapahtuvat ihmistä 
varten, hänen parhaakseen.

Mutta siitä, että koko elämänmuoto kasvattaa uusia ihmisiä 
taistelussa kommunismin puolesta, ei seuraa, että ideologinen, 
aatteellinen kasvatustyö menettäisi merkitystään. Kuten jo olem
me sanoneet, sosialistinen ideologia ei synny vaistonvaraisesti 
taloudellisista suhteista. Ei aineellisten hyödykkeiden tuottajien 
työ eikä käytännöllinen yhteiskunnallinen toiminta luo sinänsä 
marxilaisen maailmankatsomuksen aatteellisia perusteita. Ideo
logisen työn, joka nojaa uusien ihmisten muotoutumista suosi
viin objektiivisiin olosuhteisiin, on kasvatettava heitä marxilais- 
leniniläisen maailmankatsomuksen, sosialistisen poliittisen ideo
logian ja moraalin tieteellisten perusteiden hengessä.

Aatteellinen kasvatustyö vaikuttaa vuorostaan aktiivisesti 
yhteiskunnallisen elämän ehtojen muuttumiseen. Mitä menestyk- 
sellisempää on työ uusien ihmisten kasvattamiseksi, mitä enem
män kommunismin rakentajien luova aktiivisuus ja aloitteelli
suus kasvaa, sen nopeammin edistyy työ kommunismin aineelli
sen ja teknillisen perustan luomiseksi, sitä lujemmin vakiintuvat 
elämässä työn kommunistiset muodot ja uudet kommunistiset 
suhteet ihmisten välillä. Tästä seuraa, että yksi tärkeimmistä 
kasvatustyömme tehokkuutta osoittavista seikoista on tuotan
nolliset menestykset, joukkojen aktiivisuuden kasvu työssä. 
V. I. Lenin sanoi, että kommunistinen kasvatus on ihmisen 
valmentamista »uhraamaan kaiken työnsä ja voimansa yhteisen 
asian hyväksi... Vain tällaisessa työssä nuorukaisesta tai neito
sesta tulee todellinen kommunisti. Heistä tulee kommunisteja 
vain siinä tapauksessa, jos he kykenevät saavuttamaan tässä 
työssä käytännöllisiä tuloksia"

Kommunistinen kasvatus on ihmisen, hänen katsomustensa 
ja tunteittensa, hänen tahtonsa ja luonteensa, hänen toimintansa

1 V. /. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 283.
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ja käyttäytymisensä muotoutumisen monipuolinen prosessi. Sii- 
hen sisältyvät ennen muuta kommunistisen maailmankatsomuk
sen vakiintuminen, syvällinen vakaumus kommunististen ihan
teiden oikeutuksesta, tietoinen suhtautuminen yhteiskunnalliseen 
velvollisuuteen, sosialistinen internationalismi ja patriotismi, 
valmius puolustaa kotimaataan henkeään säästämättä. Tämän 
maailmankatsomuksen omaksuminen ei suinkaan pelkisty marxi
laisen tieteen johtopäätösten opiskeluksi. Lenin sanoi, että »kir
jasista ja teoksista saatu kommunismin tuntemus ei ole minkään 
arvoista ilman työtä ja taistelua” ja että marxilaista, kommu
nistista tiedettä ei voida omaksua, ellei »omaksuta kaikkia niitä 
tietoja, joiden tulosta on itse kommunismi" '.

Kommunistisen kasvatuksen mitä tärkein puoli on työkasva
tus, kommunistisen työhön ja yhteiskunnalliseen tuotantoon 
suhtautumisen kehittäminen. Puolue pitää työkasvatusta keskei
senä koko kommunistisessa kasvatustyössä. Työkasvatuksen 
tehtävänä on saada yhteiskunnan jokainen jäsen, jokainen nuori 
ihminen tajuamaan, että on mahdotonta elää tekemättä työtä* 
kasvattaa moraalisia virikkeitä työhön, tottumusta työskennellä 
kykyjensä mukaan, korkeaa kommunistista kurinalaisuutta* 
suvaitsematonta suhtautumista toisten kustannuksella elämiseen 
ja vastuuttomuuteen. Neuvostoyhteiskunnan jokaisen jäsenen 
on pidettävä työtä yhteiskunnan hyväksi pyhänä velvollisuute
naan, kunnioitettava sekä henkistä että ruumiillista työtä, työs
kenneltävä vapaaehtoisesti osoittaen esimerkkiä huolehtimisessa 
työn tuottavuuden kohottamisesta, yhteiskunnallisen omaisuuden 
suojelemisessa ja kartuttamisessa. »Kommunistisessa yhteiskun
nassa”, sanotaan NKP:n ohjelmassa, »ihminen ei voi olla teke
mättä työtä. Sitä ei salli hänen tietoisuutensa eikä yleinen 
mielipide. Työ kykyjen mukaan on tuleva yhteiskunnan kaikkien 
jäsenten tottumukseksi, ensimmäiseksi elämäntarpeeksi.”

Kommunistinen kasvatus on myös siveellistä kasvatusta 
niiden kommunistisen moraalin periaatteiden lujittamista, jotka 
muodostavat kommunismin rakentajien moraalisäännöstön.. 
Siveellisen kasvatuksen, kuten Lenin sanoi, ei saa olla sellaista* 
että nuorisolle pidetään viihdytyspuheita siveellisyydestä. Sen 
pitää liittyä kiinteästi yhteiseen työhön, yhteiseen taisteluun

’ V. I. Lenin, Teokset, 31. osa, ss. 271, 272.
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kommunismin puolesta. Sellaisessa taistelussa ihminen ei ole 
kasvatuksen passiivinen kohde, vaan hän oppii itse omaksumaan 
kommunistiset käsitykset, hahmottelemaan kommunistisen käyt
täytymisen, oppii solidaarisuutta ja kurinalaisuutta.

Työtätekevien ja nuorisomme siveellisessä kasvatuksessa saa 
yhä suuremman merkityksen parhaan esimerkin voima työn
teossa, kaikessa yhteiskunnallisessa ja yksityisessä elämässä, 
yleisen mielipiteen moraalisen painon ja arvovallan aktiivinen 
käyttäminen taistelussa sosialistisen yhteiselämän normien ja 
sääntöjen rikkojia vastaan.

Kommunistinen kasvatus edellyttää kulttuurin kasvua, pohja
tietojen omaksumista tieteen eri aloilta, yleista ja polyteknillista 
sivistystä. Neuvostoliitto on kulttuurivallankumouksen päätös
vaiheessa, jolloin luodaan kommunismin kaikkia välttämättömiä 
ideologisia ja kulttuuriedellytyksiä. Tämän vaiheen tärkein teh
tävä, kuten N. S. HruStäev lausui NKP:n XXII edustajakokouk
sessa, on kohottaa kaikkien työläisten ja talonpoikien kulttuuri- 
taso ja teknillinen tietotaso sivistyneistön tasolle, jotta voitaisiin 
poistaa pääpiirteissään henkisen ja ruumiillisen työn välinen 
oleellinen eroavuus. Maan on lähimmän kymmenvuotiskauden 
kuluessa saatettava voimaan kaikkia kouluikäisiä lapsia kos
keva yleinen ja polyteknillinen (yksitoistavuotinen) keskikoulu- 
opetus, mihin yhdistetään tuotannollisen työn opettaminen.

Opetuksen yhdistämisessä tuotannolliseen työhön, koulun 
polyteknillistämisessä puolue näkee paitsi tien tietojen vank
kaan omaksumiseen ja yleishyödylliseen työhön valmentami
seen, myös keinon nuorison kasvattamiseksi kommunistisen 
siveellisyyden vaatimusten hengessä.

Kommunistisen kasvatuksen erottamattomana puolena on 
■esteettinen kasvatus, jonka tarkoituksena on työtätekevien 
•esteettisten tunteiden, aatteiden, arvostelukyvyn ja maun kehit
täminen, taiteellisten kykyjen herättäminen ja kehittäminen.

Tärkeä sija nuorison kommunistisessa kasvatuksessa on 
myös fyysisellä kasvatuksella (muun muassa urheilulla), joka 
terveyden vahvistamisen ohella edistää uuden maailman raken
tajien sellaisten ominaisuuksien kuin voitontahdon, rohkeuden 
ja itsehillinnän muotoutumista.

Kommunistisen kasvatuksen tavoitteena on ihmisyksilön 
.kaikinpuolinen kehitys, sellaisen ihmisen kasvattaminen, jossa



yhtyvät sopusuhtaisesti henkinen rikkaus, moraalinen puhtaus 
ja fyysinen täydellisyys. Marxismin perustanla$kijat näkivät 
sellaisessa ihmisen kehityksessä historiallisen edistyksen pää
määrän, yhteiskunnan todellisen rikkauden. Uuden yhteiskunnan 
periaatteena, Marx kirjoitti, tulee olemaan .Jokaisen yksilön 
täydellinen ja vapaa kehitys” *.

Kapitalismin jäänteet ihmisten tajunnassa haittaavat suu
resti kommunistisen yhteiskunnan laajamittaista rakennustyötä. 
Niiden olemassaolo saa selityksensä siitä, että tajunta jää 
jälkeen yhteiskunnallisesta olemisesta, ja myös siitä, että kapi
talistisen maailman vaikutus pyrkii ylläpitämään näitä jään
teitä. Ja sitä paitsi ihmisten elämässä, heidän taloudellisissa 
suhteissaan säilyy vielä pitkän aikaa vanhan yhteiskunnan 
eräitä jälkiä (esim. maaseudun talouden ja kulttuurin jälkeen- 
jääminen kaupungista, olennaiset eroavuudet ruumiillisen ja 
henkisen työn välillä ym.). Sosialismi hävittää vanhalle yhteis
kunnalle ominaiset henkilökohtaisten ja yhteiskunnallisten etu
jen antagonistiset ristiriidat, mutta se ei vielä pysty ensi aikoina 
hävittämään täydellisesti yksityisomistuksen ja individualismin 
jäänteiden ilmenemisen mahdollisuutta. Tiettyjen vaikeuksien 
yhteydessä nämä jäänteet elpyvät ja voivat levitä huomattavasti. 
Yksityisomistuksen jäänteiden säilymistä voi edistää myös se, 
jos rikotaan työn mukaan suoritettavan maksun sosialistista 
periaatetta. Kansojen yhdenvertaisuuteen ja kansojen ystävyy
teen perustuvan leniniläisen kansallisuuspolitiikan rikkomukset 
voivat antaa ravintoa nationalismin jäänteille. Alhaalta päin 
harjoitettavan bolsevistisen kritiikin heikkeneminen edistää 
byrokratismin jäänteiden elpymistä ja johtaa sosialistisen demo
kratian periaatteiden rikkomiseen. Myös aatteellisen kasvatus
työn puutteet myötävaikuttavat vanhan yhteiskunnan perua ole
vien piirteiden säilymiseen.

Taistelussa ihmisten tajunnassa säilyneitä kapitalismin jään
teitä vastaan yleinen mielipide käyttää vakuuttamisen, aatteelli
sen vaikuttamisen menetelmää pyrkien ehkäisemään yhteiskun
nan oikeus- ja moraalinormien rikkomukset. Kansalaisjärjestöjen 
merkitys yhä kasvaa yhteiskunnallisen järjestyksen turvaami
sessa. Valtion järjestyksenvalvontaelimet, jotka käyttävät 1

1 K- Marx, Pääoma, I osa, s. 548.

699



pakkotoimenpiteitä rikollisiin nähden, antavat toiminnassaan 
entistä suuremman merkityksen rikosten ehkäisemiselle ja 
moraalisille vaikutusmenetelmille suhteessa ihmisiin, jotka saat
tavat luisua rikosten tielle. Tämä ei suinkaan merkitse, että nyt 
ei enää olisi välttämätöntä käyttää oikeudellisia pakkokeinoja 
ja valvoa lakien noudattamista. Ei. Puolue pitää välttämättö
mänä turvata sosialistisen laillisuuden kehittämisen ja tiukan 
noudattamisen, soveltaa ankaria rangaistustoimenpiteitä henki
löihin, jotka tekevät yhteiskunnalle vaarallisia rikoksia, rikkovat 
sosialistisen yhteiselämän sääntöjä eivätkä tahdo tehdä rehel
lisesti työtä.

Kaikkien kasvatustyön keinojen, kansan koululaitosjärjestel- 
män, yhteiskunnallisten tieteiden, kirjallisuuden, taiteen, elo
kuvien, valistustoiminnan, lehdistön, radion, television, kaikkien 
kulttuurilaitosten merkitys työtätekevien kommunistisessa kas
vattamisessa kasvaa nykyoloissa yhä suuremmaksi.

Kommunistisen puolueen, valtion, kommunistisen nuoriso
liiton, ammattiliittojen ja muiden kansalaisjärjestöjen suoritta
ma kasvatustyö on mukautettava työtätekevien eri kerroksia ja 
yksityisiä ihmisiä vastaavaksi. Puolue antaa nuorison kommu
nistiselle kasvatukselle ja koulutukselle erikoisen merkityksen. 
Maassamme on kasvanut puolueen johdolla uhrautuvaisten 
sosialismin rakentajien ja sankarillisten isänmaan puolustajien 
erinomainen sukupolvi. Mutta nyt on tehtävänä valmentaa nuo
risomme elämään kommunistisessa yhteiskunnassa. Puolue 
opettaa kasvattamaan uutta sukupolvea varhaisesta iästä alkaen, 
varjelemaan ja karaisemaan sitä, pitämään huolta siitä, ettei 
pääsisi syntymään moraalisesti raajarikkoja — väärän kasva
tuksen ja huonon esimerkin uhreja, ihmisiä, joihin on tarttunut 
epäpoliittisuuden, aatteettomuuden, skeptillisyyden ym. mieli
aloja. Puolue opettaa kasvattamaan nuorisossa sosialistisen val
tion kansalaisten, työn suuren armeijan jäsenten, kommunismin 
rakentajien omanarvon ja kunnian ylevää tunnetta. Se opettaa 
kasvattamaan nuorukaisia ja neitosia vallankumouksellisen tais
telun sankarillisten perinteiden mukaisesti, työläisten, kollek- 
tiivitalonpoikien, sivistyneistön uhrautuvan työn esimerkkien 
mukaisesti, marxismin-leninismin suurten aatteiden hengessä.



X V I I  l u k u
KANSANJOUKKOJEN JA YKSILÖN 

OSUUS HISTORIASSA

Edellä, X—XVI luvuissa, me tarkastelimme yhteiskunnallisen 
kehityksen tärkeimpiä lainmukaisuuksia ja liikkeellepanevia 
voimia, selvittelimme tuotantovoimien ja tuotantosuhteiden, 
perustan ja päällysrakenteen kehityksen lainmukaisuuksia, aat
teiden osuutta yhteiskunnan kehityksessä, luokkataistelun ja 
vallankumouksen lakeja. Vielä on olemassa eräs kysymys, johon 
perehtymättä ei voida ymmärtää oikein historiallisia tapahtumia 
ja yhteiskunnallisen kehityksen kulkua. Tuo kysymys koskee 
kansanjoukkojen, luokkien, puolueiden ja johtajien keskinäisiä 
suhteita, kansanjoukkojen ja yksilön osuutta historiassa. Edel
lisissä luvuissa olemme jo lähestyneet eri puolilta tätä kysy
mystä ja osittain valaisseetkin sitä. Nyt on tarpeen tutkia tuota 
ongelmaa erikseen ja kokonaisuudessaan.

Subjektivistisen ja psykologisen koulukunnan idealistiset 
sosiologit ovat sitä mieltä, että historian ensisijaisina tekijöinä 
ovat suuret yksilöt, johtajat, sotapäälliköt, kuninkaat. Noiden 
sosiologien mielestä kansa on passiivista ja toimetonta massaa. 
Subjektivismin kannattajien mielestä kansan osuus historiassa 
on mitätön ja riippuu kokonaan suurten yksilöiden tai valitun 
..eliitin” — ajattelun ylimysten — osuudesta.

Historiallinen materialismi pitää historian päävoimana kan
saa, edistyksellisiä luokkia, työtätekeviä joukkoja. Historian 
henkilöt voivat esittää jotain osaa historiassa vain nojautumalla 
tiettyihin luokkiin ja kansan kerroksiin, ilmaisemalla niiden 
etuja ja samalla yhteiskunnan historiallisen kehityksen tarpeita. 
Kysymys kansanjoukkojen ja yksilön osuudesta historiassa on 
saanut erikoisen tärkeän merkityksen nykyisenä ajankohtana,
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kun sadat miljoonat ihmiset ovat astuneet maailmanhistorian 
näyttämölle aktiivisena voimana kamppailussa sosialismin puo
lesta ja kansallisessa vapausliikkeessä.

1. Kansanjoukot — yhteiskunnan kehityksen ratkaiseva voima 
ja historian luoja

Ihmiset luovat historiaa, mutta se ei tapahdu mielivaltaisesti 
eikä jokaisen mielijohteiden mukaan, vaan konkreettisissa his
toriallisissa olosuhteissa, jotka määräävät heidän tietoisuutensa, 
tahtonsa ja toimintansa. Kaiken yhteiskunnallisen kehityksen 
aineellisena perustana, kuten on jo osoitettu, on aineellisten 
hyödykkeiden tuotantotapa, yhteiskunnan tuotantovoimat. Työ
tätekevät joukot ovat kaikkina aikoina olleet yhteiskunnan tä r
keimpänä tuotantovoimana. Sen vuoksi yhteiskunnan historia 
on ennen kaikkea työtätekevien joukkojen, kansojen historiaa 
eikä yksityisten merkkihenkilöiden historiaa.

Mutta mitä sitten on kansa? Luokkayhteiskunnassa käsittää 
kansa sanan laajassa merkityksessä erilaisia luokkia ja sosiaa
lisia ryhmiä, joilla on eri edut. Kansassa on edistyksellisiä ja 
takapajuisia aineksia, etujoukko ja massa ja ristiriitoja erilais
ten luokkien, ryhmien ja kerrosten välillä. Taloudellisten olojen 
muuttuessa muuttuu myös kansanjoukkojen luokkakokoonpano 
ja koko kansan sosiaalinen luonne. Kansa ei ole mitään muuttu
matonta, se elää, kehittyy, taistelee ja kasvaa, se karaistuu tais
telussa vapauden puolesta. Kansa sanan ahtaammassa merki
tyksessä on ennen kaikkea työtätekevät joukot.

Kansanjoukkojen perusytimenä ovat kaikkina aikakausina 
olleet työtätekevät joukot: orjat ja plebeijit orjanomistusyhteis- 
kunnassa, riippuvaisessa asemassa tai maaorjuudessa olleet 
talonpojat sekä käsityöläiset feodaaliyhteiskunnassa ja työläiset 
ja talonpojat kapitalismin vallitessa. Antagonistisissa yhteis- 
kuntamuodostumissa työtätekevät joukot pitävät hallitsevia riis- 
täjäluokkia ja näiden valtiota vihollisenaan. Sosialistisessa 
yhteiskunnassa kansan muodostavat yhteiskunnan kaikki ker
rokset ja jäsenet: työläiset, talonpojat, sivistyneistö, joita liittää, 
toisiinsa sosialististen tuotantosuhteiden yhtenäisyys ja niistä 
juontuva perusetujen yhteisyys.
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Riistäjäluokkien ideologit pitävät kansanjoukkoja jonakin 
muodottomana, persoonattomana, muuttumattomana ja kykene
mättömänä itsenäiseen historialliseen luomistyöhön. Mutta tuo 
on joukkojen panettelua, sillä säälimättömän sorron ja riiston 
vallitessakin juuri kansanjoukot ovat loppukädessä olleet histo
rian tärkeimpänä liikkeellepanevana voimana.

Aineellisten hyödykkeiden tuotantoprosessissa työtätekevät 
tuottavat ja uusintavat yhteiskunnan aineellisen elämän, kehit
tävät työvälineitä, keräävät tuotannollista kokemusta ja siten 
luovat pohjan tieteen, tekniikan ja taiteen kehitykselle. Vieläpä 
antagonistisissakin yhteiskuntamuodostumissa, missä työtäteke
vien osana on näännyttävä, epävapaa fyysinen työ ja missä tiede 
ja kulttuuri ovat riistävien luokkien monopolina, tuotantotekno
logian ja työvälineiden kehityksen yhtenä lähteenä on työnteki
jäin tuotannollinen kokemus.

Vieläpä hitaan evoluutionkin kausina sekä poliittisen pysäh
dyksen ja taantumuksen kausina, kun joukot poliittisesti nukku
vat, ts. kun ne eivät huomattavammin ja aktiivisesti osallistu 
poliittiseen elämään, kun ne antavat ..rauhassa" riistää itseään, 
kansanjoukkojen työ vie eteenpäin yhteiskunnan kehitystä, mää
rää historian kulun ja koko sivistyksen edistymisen.

Luokkayhteiskuntien historian liikkeellepanevana voimana 
on luokkataistelu ja ennen kaikkea työtätekevien joukkojen tais
telu edistyksellisemmän yhteiskuntajärjestelmän puolesta.

Yhteiskunnallisten vallankumousten kaudella kansanjoukot 
nousevat tietoiseen ja aktiiviseen historialliseen toimintaan, 
murtavat aikansa eläneen yhteiskuntajärjestelmän ikuistamiseen 
pyrkivien taantumuksellisten luokkien vastarinnan. Taistelul
laan ne ratkaisevat yhteiskunnallisen kehityksen perusristiriidat, 
raivaavat tien uudelle, edistyksellisemmälle yhteiskuntajärjes
telmälle ja sankarillisesti puolustavat sitä taantumuksen voimia 
vastaan. Kansa on todellinen historian luoja.

Sitä mukaa kuin yhteiskunta kehittyy alimmilta asteilta ylem
mille, lisääntyy kansanjoukkojen tietoisuus ja järjestäytyneisyys 
luokkataistelussa ja samalla myös niiden osuus yhteiskunnan 
kehityksessä.

Taistelullaan ja kapinoillaan orjat luhistivat orjanomistaja- 
järjestelmän, johtivat sen tuhoon ja valmistivat edellytykset feo
dalismiin siirtymiselle. Maaorjien kapinat yhdessä silloisen
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sorretun luokan, porvariston, taistelun kanssa johtivat feodaali- 
järjestelmän sortumiseen. Mutta eivät orjat sen enempää kuin 
maaorjatkaan voineet luoda yhteiskuntajärjestelmää, jossa työ
tätekevät olisivat olleet vapaita riistosta ja sorrosta. Sitä varten 
ei tuolloin ollut vielä aineellisia edellytyksiä. Vasta kapitalismi 
loi ensi kerran edellytykset siirtymiselle sellaiseen järjestel
mään, so. sosialismiin. Proletariaatti on sellainen sorrettu ja 
riistetty luokka, joka yhteiskunnallisen asemansa vuoksi kykenee 
kohoamaan kaikkien työtätekevien johtajaksi ja järjestäjäksi 
heidän taistelussaan kaikesta sorrosta ja riistosta vapautumi
seksi ja rakentamaan luokattoman kommunistisen yhteiskunnan. 
Tuota kykyä ei ole antanut luonto, vaan se kasvaa historialli
sesti, kapitalistisen suurtuotannon, johon työväenluokka osallis
tuu, aineellisista edellytyksistä. Ja työväenluokka on jo osoitta
nut, että se kykenee kaikkien työtätekevien johtajaksi. Neuvosto
liiton ja kansandemokraattisten maiden työtätekevät joukot ovat 
proletariaatin johdolla ja  vallankumouksellisen etujoukon, 
kommunistisen puolueen ohjauksella tehneet lopun tilanherrojen 
ja  kapitalistien sorrosta ja pystyttäneet oman valtansa laajalle 
alueelle maapalloa ja menestyksellisesti rakentavat sosialismia 
ja kommunismia.

,.Yhdessä historiallisen toiminnan perusteellisuuden kanssa 
tulee siis kasvamaan tilavuudeltaan myöskin se massa, jonka 
aikaansaannosta se on” *, kirjoitti Karl Marx »Pyhässä per
heessä". Se merkitsee, että mitä syvempi yhteiskunnan vallan
kumouksellinen uudistaminen on, sitä laajemmat joukot tietoi
sesti ja aktiivisesti siihen osallistuvat. Lenin sanoi tuota 
määritelmää erääksi marxilaisuuden syvällisimmäksi historial- 
lis-filosofiseksi väittämäksi1 2 ja selvitti tuon lain toisenkin 
puolen: „Mitä syvemmälle käypä on uudistus, jonka aiomme 
suorittaa, sitä useammat miljoonat ja kymmenet miljoonat on 
saatava kiinnostumaan siitä, suhtautumaan siihen tietoisesti, 
vakuuttumaan sen välttämättömyydestä.” 3

Yhteiskunnan historian syvällisimmän vallankumouksen, 
sosialistisen vallankumouksen, käytäntö osoittaa havainnolli
sesti, kuinka vallankumoukselliseen uudistamiseen osallistuvien

1 K. Marx und F. Engels, Die heilige Familie, op. cit., S. 253.
* V. /. Lenin, Teokset, 2. osa, s. 502.
3 V. /. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 485.
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joukkojen määrä lisääntyy sitä mukaa kuin muutokset syve
nevät.

Porvarillisissa vallankumouksissa työtätekevien joukkojen 
päätehtävänä oli vanhan järjestelmän hävittäminen. Sosialisti
sessa vallankumouksessa työtätekevien sorretut joukot proleta
riaatin ja sen puolueen johdolla eivät suorita vain aikansa elä
neen vanhan järjestelmän hävittämistä, vaan myös uuden 
yhteiskuntajärjestelmän rakentamisen.

Kaikissa antagonistisissa yhteiskuntamuodostumissa, histo
rian vallankumouksellisia ajanjaksoja lukuunottamatta, työtä
tekevät ovat ikään kuin ..politiikan ulkopuolella”, heillä ei ole 
aikaa eikä mahdollisuutta politiikkaan, sillä he ovat puutteen 
nujertamia.1 Kansanjoukkojen luovat voimat pääsevät täydelli
seen kukoistukseensa vasta sosialismin kaudella. ..Sosialismi 
voidaan rakentaa vasta silloin”, sanoi Lenin, „kun entistä suu
remmat, kymmenen ja sata kertaa suuremmat joukot ryhtyvät 
itse rakentamaan valtiota ja luomaan uutta talouselämää.” 1 2 
Sosialismin ja kommunismin rakentavat työväenluokan ja sen 
marxilais-leniniläisten puolueiden johdolla kaikki työtätekevät 
joukot, koko kansa.

Sosialistinen vallankumous nostaa aktiiviseen ja tietoiseen 
historialliseen luomistyöhön yhteiskunnan syvimmistä kerrok
sista mitä laajimmat työtätekevien joukot, herättää sorretut 
joukot kaikkialla maailmassa ja siten nopeuttaa tavattomasti 
koko maailman historian kulkua.

»Perussyynä tähän maailman kehityksen valtavaan nopeistu- 
miseen on se, että tuo kehitys on temmannut mukaansa uusia 
satoja ja miljoonia ihmisiä” 3, kirjoitti Lenin. Kun suurin osa 
sorretusta, riistetystä työtätekevästä ihmiskunnasta herää ja 
lähtee liikkeelle, niin sitä eivät pysty pysäyttämään kaikkein 
mahtavimmatkaan imperialistiset valtiot, tähdensi Lenin.

Millä voidaan selittää sosialistiseen vallankumoukseen, 
sosialismin ja kommunismin rakentamiseen aktiivisesti ja tie
toisesti osallistuvien joukkojen historiassa ennen näkemätön

1 Tämä ei kuitenkaan merkitse, että kansanjoukot eivät yleensä osallis
tuisi historialliseen liikkeeseen, luokkien taisteluun. Kysymys on siitä, että ne 
on syrjäytetty aktiivisesta osallistumisesta politiikan tärkeiden kysymysten 
ratkaisuun, valtion johtoon.

2 V. /. Lenin, Teokset, 28. osa, s. 396.
3 V. I. Lenin, Teokset, 33. osa, s. 336.
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laajeneminen? Ennen muuta sillä, että sosialismi vapauttaa 
työtätekevät ikuisiksi ajoiksi kaikesta yhteiskunnallisesta sor
rosta ja riistosta.

Antagonistisissa yhteiskunnissa työtätekevät kehittivät tuo
tantovoimia luomalla aineellisia arvoja, mutta he muodostivat 
riistetyn ja sorretun voiman. Sosialistisessa yhteiskunnassa 
tuotannon tarkoituksena on koko yhteiskunnan aineellisten ja 
kulttuuritarpeiden täydellinen tyydyttäminen, mikä on täysin 
sopusoinnussa aineellisten hyödykkeiden välittömien tuottajien 
etujen kanssa.

Sitä mukaa kuin joukkojen tiedot, kokemus ja kulttuuri 
kohoavat, rikastuu myös joukkojen historiallisen luomistyön 
sisältö. Sosialismi on tehnyt mahdolliseksi joukkojen aineellisen 
hyvinvoinnin ja kulttuuritason jatkuvan kohoamisen. Tässä on 
yhteiskuntaelämän kaikilla aloilla ilmenevän työtätekevien ehty
mättömän aktiivisuuden ja luovan aloitteellisuuden lähde.

Sosialistinen järjestelmä on tehnyt mahdolliseksi talouden 
ja kulttuurin ennennäkemättömän nopean kehityksen. Kapita
lismi tarvitsi vuosisatoja voittaakseen feodalismin taloudellisesti 
kehittyneimmissä Euroopan ja Amerikan maissa. Ja vaikka 
kapitalismi 19. vuosisadan loppuun mennessä saavutti korkeim
man asteensa ja muodostui maailman käsittäväksi talousjärjes
telmäksi, se ei pystynyt poistamaan suurimmasta osasta Aasiaa 
ja Afrikkaa feodaalisten ja muiden ennen kapitalismia olleiden 
tuotantotapojen jäänteitä. Sosialistinen Neuvostoliitto taas tar
vitsi vajaat kaksi vuosikymmentä ensiluokkaisen sosialistisen 
teollisuuden ja koneistetun sosialistisen suurmaatalouden luo
miseen sekä kulttuurivallankumouksen suorittamiseen. Ja kaikki 
tuo tehtiin vaikeissa olosuhteissa, vihamielisen kapitalistisen 
ympäristön piirityksessä.

Sosialismin oloissa kansanjoukoista tulee ensimmäisen ker
ran historiassa tietoisia yhteiskunnan rakentajia. Askel askelelta 
sosialistinen järjestelmä vetää tietoiseen historialliseen luomis
työhön mukaan koko väestön, kaikki yhteiskuntakerrokset. 
Kaikki työtätekevät kansankerrokset eivät heti kykene samassa 
määrin osallistumaan sosialismin rakentamiseen. Kapitalismista 
sosialismiin siirtymisen kauden alussa siihen pystyy parhaiten 
työväenluokka. Se on kaikkien työtätekevien johtaja ja järjes
täjä, joka vähitellen liittää yhteen, järjestää ja vetää sosialisti
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seen rakennustyöhön mukaan myös kaupunkien ja maaseudun 
köyhälistön, käsityöläiset, keskivarakkaat maanviljelijät, sivis
tyneistön, porvarilliset asiantuntijat jne.

Naiset, jotka muodostavat puolet koko ihmiskunnasta, ovat 
antagonistisissa yhteiskunnissa kaksinverroin sorretussa ase
massa. Sosialismi vapauttaa heidät, tekee tasa-arvoisiksi mies
ten kanssa ja vetää mukaan yhteiskunta-elämän kaikille 
aloille.

Imperialismi orjuuttaa kansoja. Se harjoittaa paitsi sosiaa
lista myös kansallisuus- ja siirtomaasortoa. Sosialismi vapaut
taa kaikki kansat luokka- ja kansallisuussorrosta ja tekee ne 
tasa-arvoisiksi. Se merkitsee, että sosialismin kaudella historian 
näyttämölle ilmaantuu aktiivisina historian tekijöinä tavaton 
määrä aikaisemmin poljettuja, oikeudettomia heimoja ja kan
soja, jotka ovat ottaneet kohtalonsa omiin käsiinsä.

Riistovaltio suhtautuu vihamielisesti joukkoihin, tukahduttaa 
niiden poliittisen aktiivisuuden ja aloitteellisuuden. Sosialistinen 
valtio päinvastoin päästää täydellisesti valloilleen joukkojen val
lankumouksellisen voiman, oma-aloitteisuuden ja luomiskyvyn. 
Sosialistisen valtion rakentavat juuri työläis- ja talonpoikais
joukot kommunistisen puolueen johdolla. »Neuvostovalta on tie 
sosialismiin, se on työtätekevien joukkojen löytämä tie ja siksi 
se on oikea, siksi se on voittoisa”, sanoi Lenin.1

Antagonistinen luokkayhteiskunta merkitsee työtätekeville 
joukoille paitsi taloudellista ja poliittista sortoa myös henkistä 
sortoa, lukutaidottomuutta ja sivistymättömyyttä. Mutta tästä 
huolimatta työkansa on riistäjien sorronalaisuudessa luonut 
paitsi aineellisia myös. suuria henkisiä arvoja. Sosialistisen 
realismin kirjallisuuden perustanlaskija Maksim Gorki kirjoitti:

»Kansa ei ole pelkästään se voima, joka luo kaikki aineelliset 
arvot, se on henkisten arvojen ainoa ja ehtymätön lähde, paras 
filosofi ja runoilija ajassa, kauneudessa ja luomistyön nerou
dessa, joka on luonut kaikki suuret runoelmat, kaikki maapallon 
tragediat ja niistä suurimman — maailman kulttuurihistorian.” 2 
Kansa on luonut saduissaan, lauluissaan ja runoelmissaan niin 
erinomaisia taiteellisia hahmoja kuin Prometheus, Herakles, 
Antaios, Orestes ja Pylades, Farhad ja Sirin, Don Quijote, Faust * *

1 V. I. Lenin, Teokset, 29. osa, s. 231.
* Af. f o p b K u u ,  Co6paHHe c o ^ h h c h h A , t .  24, 1953, crp. 26.
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ja Mefistofeles, venäläiset bylinojen sankarit, »Mahäbhäratan” 
ja „Rämäyanan’\  »Kalevalan” jne. sankarit. Kaikkien aikojen 
ja maiden suuret taiteilijat ovat saaneet moniin teoksiinsa idean 
ja henkilöt kansan yhteisen luomistyön aarreaitasta. Monet 
kuvaamataiteen helmet, joita säilytetään museoissa, palatseissa, 
temppeleissä ja omistavien luokkien yksityisasunnoissa, ovat 
kansasta lähteneiden mestareiden käsien ja nerouden tuot
teita.

Kulttuurihistoriasta tiedämme, että henkisen kulttuurin suu
ret nousukaudet liittyvät joukkojen historiallisiin liikkeisiin, 
kansojen vapaustaisteluun. Kuten XVI luvussa totesimme, Venä
jän yhteiskunnallisen ajattelun, kirjallisuuden ja kuvataiteen 
kukoistuskaudella 19. vuosisadalla oli juurensa kansanjoukkojen 
taistelussa tsaarinvaltaa ja maaorjuutta vastaan. Marxismin- 
leninismin — koko maailman kulttuurin suurimman saavutuk
sen— syntyminen ja kehittyminen on liittynyt saumattomasti 
työväenluokan ja sen vallankumouksellisen liikkeen syntyyn ja 
kehitykseen.

Lenin sanoi, että miljoonien järki luo jotain mittaamatto- 
masti suurempaa kuin kaikkein nerokkaimmankaan ihmisen 
ennakkonäkemys pystyy aavistamaan, ja sitä paitsi se tapahtuu 
kaikilla aineellisen ja henkisen elämän aloilla. Mutta luokka
yhteiskunnassa kansat elävät jatkuvassa puutteessa, niiltä on 
riistetty luomansa aineellisen ja henkisen kulttuurin aikaan
saannokset. Riiston ja sorron järjestelmä tukahduttaa, kuristaa 
ja tuhoaa kansan syvissä riveissä miljoonia lahjakkaita yksi
löitä, myrkyttää heidän ajatusmaailmansa uskonnon oopiumilla 
jne. Riistäjäluokat eivät tyydy pelkästään sortamaan joukkoja, 
vaan ne myös pettävät niitä ideologiansa avulla, käyttävät nii
den tarmoa, innostusta ja isänmaallisia tunteita hyväkseen 
itsekkäissä ja taantumuksellisissa luokkapyrkimyksissään. Tuo 
kaikki rajoittaa kansanjoukkojen historiallista luomistyötä. Siksi 
onkin hyvin käsitettävää, kuinka perusteellisesti kansanjoukko
jen asema, historiallisen luomistyön mittasuhteet ja osuus muut
tuvat sosialismin ja kommunismin vallitessa.

Laajamittaisen kommunistisen rakennustyön kausi merkitsee 
koko kansan aineellisen hyvinvoinnin ja kulttuurin edelleen 
kohoamista, sen kaikkien fyysisten ja henkisten voimien, lahjo-
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jen.ja kykyjen kukoistusta ja niin ollen myös sen luovan aktiivi
suuden ja aloitteellisuuden kasvua. Joukkojen luova kilpailu 
nousee uudelle, korkeammalle tasolle.

Sosialismin ja kommunismin miljoonien rakentajien kokemus 
vaikuttaa yhteiskunnan henkisen elämän kaikkien alojen kehi
tykseen, auttaa marxilais-leniniläisen yhteiskuntatieteen rikas
tuttamista ja kehittämistä. Kymmenien miljoonien sosialismin 
rakentajien Neuvostoliitossa saama kokemus on tarjonnut his
toriallisia esimerkkejä, joihin kaikki sosialismin tielle lähtevät 
maat voivat nojata ja nojaavat. Tätä kokemusta hyväksikäyt- 
täessään kansanjoukot muissa sosialistisissa maissa puolestaan 
rikastuttavat sitä luovalla toiminnallaan uusia historiallisia olo
suhteita ja maittensa kansallisia erikoispiirteitä vastaavasti. 
Riistäjien pakkoluovuttamisen ja kukistamisen, tuotantolaitosten 
kansallistamisen tai osittaisen ostamisen konkreettiset muodot, 
porvarillisten asiantuntijain ja kansallisen porvariston hyväksi
käytön muodot, tuotannon yhteiskunnallistamisen muodot maa
taloudessa, sosialistisen kilpailun ja tuotannon työläisjohdon 
muodot — kaikki tuo on saatu teoriaan joukkojen käytännön 
kokemuksesta ja tuo kokemus sen myös tarkistaa ja valikoi. 
Myös talouden sosialististen muotojen, sosialistisen valtio
koneiston ja kulttuurilaitosten kehittämisessä teoria nojaa käy
täntöön, joukkojen elämänkokemukseen.

Kansanjoukkojen menestykset sosialistisissa maissa, kommu
nismin rakennustyön menestykset Neuvostoliitossa, jotka anta
vat uutta historiallista kokemusta kaikille kansoille, tekevät 
valtaisan vaikutuksen muiden maiden kansanjoukkojen vallan
kumouksellisen tietoisuuden, järjestäytyneisyyden ja historialli
sen aloitteellisuuden lisääntymiseen.

Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen jälkeen ja 
vallankumouksen voitettua Kiinassa ja muissa kansandemo
kraattisissa maissa on siirtomaissa ja riippuvaisissa maissa 
ollut nähtävissä mahtava kansallisen vapausliikkeen nousu 
siirtomaaorjuutusta vastaan. On syntynyt ennen näkemättömän 
laaja rauhanpuolustajien joukkoliike, työläisten, talonpoikien, 
nuorison, naisten ja sivistyneistön demokraattiset järjestöt kas
vavat, työväenluokan ja marxilaisten työväenpuolueiden vaiku
tus noissa järjestöissä voimistuu. Nuo demokraattiset liikkeet
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on synnyttänyt kapitalismin yleinen kriisi ja sosialismin voi
mien kasvu ja niillä on tärkeä osa aikamme ihmiskunnan 
kohtaloissa, muun muassa taistelussa, jota käydään uuden 
maailmansodan ehkäisemiseksi.

2. Yksilön osuus historiassa

Kansanjoukkojen tunnustaminen historiallisen kehityksen 
ratkaisevaksi voimaksi ei merkitse sitä, että kiellettäisiin tai 
väheksyttäisiin yksilön osuutta historiassa. Mitä aktiivisemmin 
kansanjoukot osallistuvat historiallisiin tapahtumiin ja liikkei
siin, sitä polttavampana nousee esiin kysymys noiden liikkeiden 
johtamisesta, johtajien ja poliittisten puolueiden osuudesta.

Marxilaisuuden vastustajat (narodnikkilaisista sosiologeista 
Lavrovista ja Mihailovskista, uuskantilaisista Windelbandista, 
Rickertistä ja Stammlerista marxilaisuuden nykyisiin „arvoste- 
lijoihin” saakka) väittävät, että tunnustaessaan objektiivisen 
lainmukaisuuden yhteiskunnan kehityksessä marxilaisuus 

, samalla muka kieltää yksilön osuuden historiassa, tekee ihmi
sistä historiallisen välttämättömyyden marionetteja ja päätyy 
muka lopulta fatalismiin. Mutta todellisuudessa ei ole olemassa 
ristiriitaa siinä, että tunnustetaan objektiivinen lainmukaisuus 
ja yksilön osuus historiassa. Päinvastoin juuri se, että kielletään 
objektiivinen lainmukaisuus tai ei tunneta sitä, tekee ihmisistä 
marionetteja, tiedostamattoman välttämättömyyden ja erilaisten 
sattumien orjia. Vasta sitten kun ihmiset ovat päässeet selville 
historian objektiivisista laeista, he voivat toimia tietoisesti, 
vapaasti, asiantuntemuksella. Vasta tuntiessaan yhteiskunnan 
kehityksen lait ihmiset voivat nähdä etukäteen historian kulun.

Jos ihmiset eivät halua ottaa huomioon objektiivisia lakeja 
ja olosuhteita, he kärsivät tappioita tai joutuvat tuulimyllyjä 
vastaan taistelleen Don Quijoten vähemmän kadehdittavaan ase
maan. Esimerkiksi narodnikit halusivat historian objektiivisten 
lakien vastaisesti pysähdyttää kapitalismin kehityksen, estää 
työväenluokan kasvun ja marxilaisuuden leviämisen Venäjällä. 
Mutta historian kulku, kapitalismin kehitys ja työväenliikkeen 
kasvu kumosivat narodnikkien teorian ja johtivat marxilaisuu
den voittoon.

710



Marxilaisuus ei kiellä yksilön osuutta, vaan selvittää tieteel
lisesti kysymykset, miksi nämä tai nuo yksilöt toimivat tiettynä 
aikakautena siten eikä toisin? Miksi ihmisten pyrkimykset tör
määvät vastakkain ja mitä siitä seuraa? Millaisten olosuhteiden 
vallitessa yksilö menestyy eikä hänen toimintansa huku vastak
kaisten toimintojen mereen? Vastauksen saaminen noihin kysy
myksiin pakottaa tutkimaan, millaisissa yhteiskunnallisissa 
oloissa kyseiset yksilöt elävät ja toimivat, mihin luokkaan he 
kuuluvat, millaiset objektiiviset olosuhteet kyseisellä kaudella on 
olemassa joukkojen, luokkien, puolueiden ja erillisten yksilöiden 
toiminnalle.

Historian kulkua eivät määrää suurten yksilöiden aatteet 
eivätkä pyrkimykset, vaan aineellisten hyödykkeiden tuotanto
tapojen kehitys, luokkien, kansanjoukkojen taistelu.

Historian objektiivinen kulku on voimakkaampi kuin erillis
ten yksilöiden tahto ja pyrkimykset, se on myös voimakkaampi 
kuin kokonaisten puolueiden ja luokkien tahto ja pyrkimykset, 
olipa niillä millainen valta tahansa. Sellaiset luokat, puolueet ja 
yksilöt, jotka yrittävät pysäyttää tai pidättää historiallista kehi
tystä, kärsivät loppujen lopuksi tappion.

Mikä sitten siinä tapauksessa on yksilön osuus historiassa? 
Yksilö voi toiminnallaan nopeuttaa tai hidastuttaa liikettä, hel
pottaa tai vaikeuttaa liikkeen päämäärien saavuttamista siitä 
riippuen, missä määrin hän ymmärtää sen yhteiskunnallisen 
liikkeen ehdot ja tehtävät, johon hän osallistuu. Liikkeen joh
dossa oleva yksilö voi auttaa sitä välttämään turhia uhreja, 
mutta virheillään hän voi aiheuttaa liikkeelle vahinkoa, tar
peettomia uhreja, väliaikaisia takaiskuja ja tappioita tai 
jouduttaa tappioiden tuloa, jos ne ovat historiallisesti kiertä
mättömiä.

Yksilö voi siis esittää sekä edistyksellistä ja myönteistä että 
taantumuksellista ja kielteistä osaa. Historiasta tunnetaan sel
laisiakin yksilöitä, joiden osuus on ollut sangen ristiriitainen: 
heillä on ollut toisessa suhteessa edistyksellinen osuus, mutta 
toisessa taantumuksellinen. Esimerkiksi Napoleon esitti edistyk
sellistä osaa porvarillisen Ranskan historiassa puolustaessaan 
porvarillisen vallankumouksen saavutuksia ja aiheuttaessaan 
tappioita Euroopan feodaalisille yksinvaltiaille, mutta hänen 
valloituspolitiikkansa johti lopulta Ranskan tappioon ja
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kansalliseen alennustilaan, Bourbonien paluuseen valtaan ja 
taantumuksen herruuteen.

Suurten yksilöiden toiminta riippuu objektiivisista laeista ja 
samalla se tuo sattumanvaraisuuden aineksen tapahtumien kul
kuun. Osoittaessaan historiallisen prosessin lainmukaisuuden 
historiallinen materialismi ei kuitenkaan kiellä sattumien 
osuutta. Sattumilla on omat syynsä ja ne ovat historiallisen 
välttämättömyyden ilmenemisen täydennyksenä ja erikoismuo
tona. ..Historia olisi luonteeltaan hyvin mystillistä, jos 'sattu
milla’ ei olisi mitään osuutta”, kirjoitti Marx. „Nuo sattumat 
kuuluvat itse tietysti elimellisenä osana kehityksen yleiseen kul
kuun ja tulevat saatetuiksi tasapainoon muilla sattumilla. Mutta 
nopeistuminen ja hidastuminen riippuvat suuresti noista 'sattu
mista’, joiden joukossa esiintyy sellainenkin 'sattuma' kuin 
niiden henkilöiden luonne, jotka ovat alussa liikkeen johdossa.” 1 
Tapahtuu sellaista, että kun liike on vielä heikko, sen johdossa 
on satunnaisia ihmisiä, jotka eivät tunne liikettä omakseen tai 
jotka heijastavat vain sen heikkoutta, takapajuisuutta. Myöhem
min liike heittää tuollaiset ihmiset sivuun, mutta he voivat jon
kin aikaa hidastuttaa liikettä, sysätä sitä väärälle tielle ja aiheut
taa tarpeettomia uhreja. Yksityisen historiallisen henkilön 
ilmaantumiseen ja esiintuloon liittyy paljon sattumanvaraista, ja 
hän itse toiminnallaan avaa tien monille muille historian sattu
mille.

Se että porvariston ja tilanherrojen valtion johdossa Venä
jällä vuonna 1917 oli älyllisesti rajoittunut keisari Nikolai II ja 
porvarillisen väliaikaisen hallituksen johdossa kerskailija ja 
itserakas keikari Kerenski, olivat tietenkin historiallisia sattu
mia, jotka helpottivat vallankumouksen voittoa. Venäjän riistäjä- 
luokkien johdossa olisi voinut tietenkin olla viisaampia ja kauko- 
näköisempiä henkilöitä, jotka olisivat tehneet vallankumouksen 
voiton vaikeammaksi. Mutta historiassa eivät ratkaise sattumat 
eivätkä erilliset yksilöt, vaan ennen kaikkea luokkien, kansan
joukkojen taistelu.

Luonnehtiessaan yksilön osuutta historiassa marxilaisuus 
nojaa siihen dialektis-materialistiseen käsitykseen, että sattuma 
ja välttämättömyys, niiden yhteys ja vuorovaikutus muodostavat

1 K. Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, II osa, s. 419.

712



historian kulussa ykseyden keskenään. Engels kirjoitti Starken- 
burgille: „Se on luonnollisesti pelkkä sattuma, että nimenomaan 
tämä suurmies nousee esiin tietyssä maassa ja tiettynä aikana. 
Mutta jos pyyhkäisemme hänet pois näyttämöltä, niin silloin syn
tyy kysyntää hänen sijaistajastaan, ja sellainen sijaistaja löy
tyy, enemmän tai vähemmän onnistunut, mutta ajan pitkään 
sellainen löytyy. Se oli sattuma, että Napoleon, nimenomaan tuo 
korsikalainen, oli se sotilasdiktaattori, joka tuli sodan näännyttä- 
mälle Ranskan tasavallalle tarpeelliseksi. Mutta ellei olisi ollut 
Napoleonia, joku toinen olisi esittänyt hänen osansa. Tämän on 
todistanut se, että sellainen mies on löytynyt joka kerta, kun 
häntä on tarvittu: Caesar, Augustus, Cromwell jne. Joskin mate
rialistisen historiankäsityksen kehitteli Marx, niin Thierry, 
Mignet, Quizot ja kaikki englantilaiset historioitsijat ennen 
vuotta 1850 ovat todisteena siitä, että sen pyrkivät tekemään 
monet, ja kun Morgan kehitteli tuon saman käsityksen, niin se 
todistaa, että aika oli sille kypsä ja että sen täytyi tulla keksi
tyksi.” 1

Samanaikaisesti Marxin kanssa tuohon johtopäätökseen tuli 
myös Engels. Marxin ja Engelsin nerous olikin ennen kaikkea 
siinä, että he antoivat vastauksen niihin suuriin kysymyksiin, 
jotka oli asettanut koko ihmiskunnan, inhimillisen ajattelun ja 
tieteen kehitys.

Subjektiiviset idealistit, mm. voluntaristit, väittävät, että jos 
kyseisenä aikana ei olisi noussut esiin tätä tai tuota suurta 
yksilöä, niin'historian kulku olisi ollut aivan toisenlainen. Tuol
laisen katsantokannan lähtökohtana on se väärä mielipide, että 
suurten historiallisten henkilöiden ilmestymistä eivät muka 
määrää yhteiskunnan kehityksen tarpeet. Subjektiivisten idealis
tien käsitys johtaa siis siihen, että jos ei olisi ilmestynyt Pytha
gorasta ja ellei hän olisi keksinyt teoreemaa suorakulmaisen 
kolmion sivuista, niin ihmiskunta ei tuntisi sitä vieläkään. Jos ei 
olisi syntynyt Kolumbusta, niin eurooppalaiset eivät olisi vielä
kään löytäneet Amerikkaa. Jos ei olisi ollut Newtonia, niin 
ihmiskunta ei tähän päivään olisi tiennyt yleisestä painovoima- 
laista. Ja jos ei olisi ollut Polzunovia, Wattia, Stephensonia ja 
Fulttonia, niin ei vieläkään olisi höyrykonetta, veturia ja höyry
laivaa, ja ihmiskunta käyttäisi vieläkin kulkuneuvoinaan

1 K. Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, II osa, s. 457.
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rattaita ja purjelaivoja. Yhteiskunnan historia ja tieteen kehitys 
riippuvat siis yksinomaan sattumasta, tämän tai tuon ihmisen 
syntymästä ja kuolemasta. Nämä järjettömät epätieteelliset 
katsomukset säilyvät kaikesta huolimatta osittain sen »optisen 
virheen” vuoksi, joka nousee tutkijan eteen, kun hän tarkastelee 
suurten yksilöiden ilmestymistä ja osuutta historiassa abstrakti
sesta irrallaan luokkien ja kansanjoukkojen taistelun konkreetti
sista historiallisista olosuhteista, irrallaan tuotannon, tieteen, 
tekniikan jne. kehityksestä.

Tuon virheen osoitti Plehanov havainnollisesti samaisen Napoleonin esi
merkillä. Suoritettuaan "hyvän miekan”, so. sotilasdiktaattorin tehtävät, joka 
pelasti Ranskan porvarillisen tasavallan vihollisten (toisaalta Bourbonien ja 
toisaalta vallankumouksellisten joukkojen — „sanskulottien”) kourista, »Napo
leon samalla syrjäytti tuosta tehtävästä kaikki toiset kenraalit, joista eräät 
olisivat ehkä suorittaneet sen aivan samoin tai melkein samoin kuin hän... 
Tämän vuoksi tapahtuukin se optinen virhe, josta puhumme. Napoleonin 
'henkilökohtaisen voiman me näemme äärimmäisen suurenneltuna, koska las
kemme hänen ansiokseen koko sen yhteiskunnallisen voiman, joka hänet nosti 
pinnalle ja tuki häntä. Hänen henkilökohtainen voimansa näyttää joltakin 
aivan poikkeukselliselta, sillä muut samankaltaiset voimat eivät muuttuneet 
mahdollisuudesta todellisuudeksi. Ja kun meille sanotaan: mitähän olisi ollut, 
jos ei olisi ollut Napoleonia, niin käsityksemme sekaantuu ja  meistä tuntuu, 
että ilman häntä ei olisi ollut koko sitä yhteiskunnallista liikettä, jolle hänen 
voimansa ja vaikutuksensa rakentuivat”.1

Kun yhteiskunnan kehitys nostaa eri aloilla esiin tehtäviä, ne 
herättävät monien huomattavien kykyjen huomiota aina siihen 
saakka, kunnes, tehtävät on ratkaistu. Kun siinä dh onnistuttu 
heidän huomionsa kiintyy muihin tehtäviin. Jos kyseessä oleva 
kyky kuolisi ehtimättä ratkaista tehtäväänsä, niin sen suorittaisi
vat toiset.

Diletantit luulevat, että suuret tieteelliset keksinnöt tehdään 
satunnaisten syiden tai nerokkaan »ennakkonäkemyksen”, sala
peräisen intuition vaikutuksesta. Tosiasiassa nuo keksinnöt ovat 
paitsi suurten lahjojen, myös sitkeän työn ja laajojen tutkimus
ten tulosta. Nerokkuus ei ole yksinomaan luovaa lahjakkuutta, 
vaan myös valtavaa työteliäisyyttä, pitkäjännitteisyyttä ja sit
keyttä asetetun päämäärän saavuttamisessa. Diletanttien mie
lestä Newton keksi yleisen painovoimalain sen vaikutuksesta, 
että kerran sattumalta näki omenan putoavan puusta, ja Watt

1 f .  B. flyiexanoe, H3ÖpaHHhie (JiHjiococpcKHe npoH3BeÄeima, t . II, crp. 327.
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höyrykoneen tarkkaillessaan kiehuvan vesipannun kantta. 
Kaikki näyttää hyvin helpolta ja yksinkertaiselta! Tosiasiassa 
nuo ja muut suuret keksinnöt, jotka avaavat uuden aikakauden 
tieteessä, ovat lukuisten ihmisten kokemuksen kehityksen, aikai
sempien tutkimusten, havaintojen ja niiden yleistysten ja syntee
sien tulos. Tuollaisia yleistyksiä voi tietenkin tehdä vain syvälli
sesti ajatteleva suuri tiedemies, joka ehdottomasti hallitsee 
aikansa kaikkia tarvittavia tietoja. Tutkimuksissaan tiedemies 
nojaa edeltäjiensä tutkimuksiin, jatkaa ja täydentää niitä, tarkis
taa kriitillisesti heidän teorioitaan, hypoteesejään ja ennustei
taan. Nykyaikana työskentelevät samojen kysymysten parissa 
monet tiedemiehet ja mitä monimutkaisimmilla tutkimusväli
neillä varustetut tieteelliset tutkimuslaitokset ja laboratoriot. 
Siis tieteenkään alalla eivät kehitystä vie eteenpäin yksistään 
suuret, etevät tiedemiehet, vaan panoksensa antaa myös tavallis
ten tutkijoiden joukko.

Myöskään taiteen alalla eivät riitä pelkät luonnonlahjat. 
Tarvitaan yhteiskunnalliset olosuhteet niiden kehittymiselle. 
Pystyäkseen luomaan aikansa vaatimuksia vastaavasti taiteili
jan täytyy omaksua ihmiskunnan ennen häntä luoma mestaruus, 
tiedot, taidot. Kaikki suuret taiteilijat saavat innoituksensa kan
santaiteen suuresta aarreaitasta, ilmentävät kansan tunteita, 
ajatuksia ja toiveita. Vain sen vuoksi he kykenevät luomaan suu
ria taideteoksia, jotka säilyttävät tuleville sukupolville kestävän 
tietopuolisen, taiteellisen, kasvattavan merkityksen.

Marxilaisuus ei suinkaan ole sitä mieltä, että kaikkien ihmis
ten tulisi kommunismissa olla samanlaisia joka suhteessa, 
saman verran kuluttaa ja omata samanlaiset lahjat, nerokkuu
den ja kyvyt. Lenin kirjoitti: »Porvarilliset professorit ovat 
yrittäneet tasa-arvoisuuskäsitteen johdosta todistaa meidät syy
pääksi siihen, että me muka tahdomme tehdä kaikki ihmiset 
samanveroisiksi. Tästä keksimästään mielettömyydestä he ovat 
yrittäneet syyttää sosialisteja. Mutta valistumattomuudessaan he 
eivät tienneet, että sosialistit — ja nimenomaan nykyisen tieteel
lisen sosialismin perustajat, Marx ja Engels — ovat sanoneet: 
tasa-arvoisuus on tyhjä fraasi, jos tasa-arvoisuudella ei ymmär
retä luokkien hävittämistä.” 1

1 V. I. Letun, Teokset, 29. osa, s. 338.
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Luokkien hävittäminen merkitsee sitä, että hävitetään talou
dellinen, sosiaalinen eriarvoisuus, kaikki vapautuvat yhtäläisesti 
riistosta, omistavien luokkien monopoli sivistykseen lopetetaan 
ja jokaiselle ihmiselle luodaan samanlaiset edellytykset kaikkien 
lahjojensa kaikinpuoliseen ja vapaaseen kehittämiseen. Antago
nistisissa yhteiskuntamuodostumissa on vain etuoikeutettujen 
luokkien jäsenillä hyvät mahdollisuudet persoonallisuutensa 
kehittämiseen. Kommunismi on sellainen yhteiskunta, jossa 
..jokaisen vapaa kehitys on kaikkien vapaan kehityksen ehtona”.

Jokaisella yhteiskuntamuodostumalla on oma järjestelmänsä kouluttaa, 
kasvattaa ja nostaa ihmisiä johtaville paikoille, mikä tietenkään ei tee 
mahdottomaksi satunnaisia poikkeamisia järjestelmästä. Kapitalistisessa yhteis
kunnassa vaikuttavat tälläkin alalla kilpailun lait, ja sitä paitsi porvaristo 
nostaa johtaville paikoille sellaisia ihmisiä, jotka palvelevat sen etuja. Sosia
listinen yhteiskunta kouluttaa ja kasvattaa sellaisilla ominaisuuksilla varus
tettuja työntekijöitä, joita kansa tarvitsee, ja sijoittaa ihmiset niille paikoille, 
missä he lahjojensa ja koulutuksensa puolesta voivat tuoda yhteiskunnalle 
suurimman hyödyn. Tässä toimivat sosialistisen demokratian ja kykyjen sosia
listisen kilpailun periaatteet.

Mutta kuinka historialliset yksilöt nousevat näyttämölle? Ehkä siinä val
litsee puhdas sattuma? Jo kauan sitten on huomattu se tosiasia, että suuret 
yksilöt nousevat esiin ennen kaikkea ja  pääasiassa historian murroskausina, 
jyrkkien muutosten ja sosiaalisten yhteentörmäysten, kansanliikkeiden ja val
lankumousten kaudella. Ranskan porvarillisen vallankumouksen kausi nosti 
esille sellaiset henkilöt kuin Danton, Robespierre, Saint-Just, Marat jne., ja 
tuon vallankumouksen edellä vaikuttivat suuret valistajat, materialistit ja 
ateistit, jotka muokkasivat ranskalaisten ajatuksia vallankumouksellisiksi, val
mensivat heitä taisteluun feodalismia ja yksinvaltiutta vastaan. Taistelu 
maaorjuutta ja itsevaltiutta vastaan Venäjällä nosti esiin sellaiset suuret 
ajattelijat ja  vallankumousmiehet kuin Radiätäev, dekabristit', Herzen, 
Belinski, Täernyäevski, Dobroljubov, eteviä tiedemiehiä, kirjailijoita, taide
maalareita ja säveltäjiä. Vallankumouksellisen proletariaatin ilmestyminen 
historian areenalle nosti esille sellaiset vallankumouksellisen ajattelun jätti
läiset kuin Marxin, Engelsin, Leninin ja heidän työtoverinsa, oppilaansa ja  
seuraajansa eri maissa.

Jokaisella kansalla, jokaisella kansakunnalla ja jokaisella 
rodulla on omat neronsa, tarvitaan vain olosuhteet heidän kehi
tykselleen. Nuo olosuhteet määrää yhteiskuntajärjestelmän 
luonne. Jos feodalismi olisi pysynyt Ranskassa pystyssä 1

1 Dekabristit olivat venäläisiä aatelisia vallankumousmiehiä, jotka nostivat 
joulukuun 14 (26) pnä 1825 (joulukuu — ven. dekabr — siitä nimitys »dekabris
tit”) Pietarissa kapinan tsaarin itsevaltiutta vastaan.— Suom.
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20—30 vuotta kauemmin kuin pysyi, niin tuskinpa me olisimme 
saaneet tietää, että Ranskan kansan syvissä riveissä oli sellaisia' 
neroja kuin Danton, Robespierre, Marat, Saint-Just, Napoleon 
ja monia muita, jotka kohosivat käsityöläisistä, latojista, näyt
telijöistä, partureista, upseereista ja aliupseereista. Heidät 
kohotti esiin vallankumous.

Lahjakkaan yksilön esiin tulemista ei tietenkään määrää 
yksinomaan yhteiskunnan tarve, vaan myöskin niiden ihmisten 
lahjat, kyvyt ja henkilökohtaiset ominaisuudet, joita yhteis
kunta, luokka kullakin hetkellä tarvitsee kypsyneiden historiallis
ten tehtävien ratkaisemiseen. Suuria historiallisia yksilöitä ovat 
olleet ne, jotka ovat toisia aikaisemmin, selvemmin ja syvemmin 
ymmärtäneet uudet historialliset olosuhteet, yhteiskunnallisen 
kehityksen tarpeet ja johtaneet kansanjoukkoja.

Suuri yksilö, kirjoitti Plehanov, on ..aloitteentekijä, sillä hän näkee 
kauemmaksi kuin toiset ja tahtoo voimakkaammin kuin toiset. Hän ratkaisee 
tieteellisiä tehtäviä, joita on asettanut yhteiskunnan aikaisempi henkinen kehi
tys; hän osoittaa ne uudet yhteiskunnalliset tarpeet, jotka on synnyttänyt 
aikaisempi yhteiskunnallisten suhteiden kehitys; hän on aloitteentekijäni noi
den tarpeiden tyydyttämisessä. Hän on sankari. Hän ei ole sankari siinä mie
lessä, että pystyisi pysäyttämään tapahtumien luonnollisen kulun tai muutta
maan sitä, vaan siinä, että hänen toimintansa on tuon kiertämättömän ja  
tiedottoman tapahtumien kulun tietoista ja vapaata ilmentymistä. Siinä onkin 
koko hänen merkityksensä, siinä koko hänen voimansa. Mutta se on valtava 
merkitys, hirvittävä voima”.1 Se ei ole erillisen yksilön henkilökohtainen 
voima, vaan historian objektiivisen logiikan voima, yhteiskunnallisen liikkeen 
voima.

Historian merkkihenkilöiden tyyppi yleensä heijastaa sen 
yhteiskunnan ja luokan luonnetta, jota he palvelevat, se kuvas
taa tuon yhteiskunnan ja luokan historiallista kehitystasoa ja 
olosuhteita, joissa he joutuvat toimimaan. Kapitalismin voittoon 
feodalismista tarvittiin talonpoikaiskapinoita feodaaleja vastaan 
ja porvarillisia vallankumouksia, kansalaissotia ja kansojen 
taisteluja. Nuo liikkeet synnyttivät suuria ajattelijoita, filosofeja 
ja poliitikkoja, jotka edustivat vapauden, tasa-arvoisuuden ja 
veljeyden yleviä aatteita ja innoittivat kansaa taisteluun feo- 
daalijärjestelmää, keskiaikaisuutta ja despotismia vastaan. Mutta 
heti kun porvarillinen järjestelmä pääsi voitolle feodaalisesta

f .  B. IlAexaHOB, H36paimue <t>HJiocoij)CKHe npoH3BeAeuHH, t . II, erp. 333.
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ja porvaristo tuli valtaan, vallankumoukselliset toimihenkilöt 
vaihtuivat porvarillisiin poliitikkoihin, jotka suhtautuvat 
yhä vihamielisemmin vallankumoukseen ja kansanjoukkoihin. 
Kapitalismin mätäneminen ja kriisi lisää porvarillisten poliitik
kojen vihamielisyyttä kansaa kohtaan. Aikamme porvaristo on 
nostanut keskuudestaan mm. sellaiset taantumukselliset hahmot 
kuin Mussolini, Hitler, McCarthy, Truman, Täiang Kai-sek, 
Syngman Rhee. He ovat nykyajan kapitalismin ja porvariston 
laillisia lapsia ja symboleja.

Nykyajan porvariston ja sen ideologien vihamielisyys, työtä
tekeviä joukkoja kohtaan ilmenee myös siinä, että levitetään 
idealistista teoriaa ,.sankareista ja laumasta”, „teknokratian”, 
rotuopin, ..eliitin” jne. aatteita. Jo 19. vuosisadalla riistävien 
luokkien viha joukkoja kohtaan tuli kyynillisesti esiin Nietzschen 
taantumuksellisessa filosofiassa. Hän ylisti „yli-ihmistä”, ihmis
petoa, joka polkee maahan toisten oikeudet ja saavuttaa valtaa 
ja rikkautta väkivallan ja murhien avulla. Nietzsche piti kansaa 
kelvottoman aineen sirpaleiden massana, jonka pohjalla syntyy 
„yli-ihminen”. Ei olekaan ihmeteltävää, että Italian ja Saksan 
fasismi otti tuon taantumuksellisen ideologian aseekseen ja 

käytti sitä murhamiesten kasvattamiseen. Samaisen epäinhimil
lisen rotuideologian ovat omaksuneet amerikkalaisen Ku Klux 
Klanin fasistiset järjestöt.

Gobineaun, Lapougen, Houston Chamberlainin rotuteoriat, 
joita hitleriläiset käyttivät hyväkseen, kuvaavat työtätekeviä 
alhaisena rotuna, mutta yhteiskunnan riistävää yläluokkaa 
..eliittinä”, valittuna, puhtaana ja korkeampana herrojen rotuna. 
Sosiaaliset darvinistit kuvaavat työläisiä »epäonnistuneiden 
ryhmänä”, biologisesti vajavaisina, ja siksi elämäntaistelussa 
tappiolle jääneinä. Amerikkalaisten bisnesmiesten nöyrät histo
riankirjoittajat (Allan Nevins ja muut) kuvaavat joukkoja 
painolastina, joka aiheuttaa paljon huolta »hyväntekijöille” — 
Rockefellereille, Morganeille, Fordeille ja muille monopolipää- 
oman mahtimiehille, joista nuo historiankirjoittajat tekevät 
USA:n edistyksen sankareita. Lukemattomat kirjojen tekijät ja 
artikkeleiden kirjoittajat märehtivät sellaisia epätieteellisiä aja
tuksia, että yhteiskunnan historia on muka erilaisten »eliittien” 
(so. riistävän vähemmistön) vaihtumisen historiaa, että sivili
saatio on mennyt eteenpäin vain silloin, kun massat ovat alistu-
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neet ..eliitille”, eikä silloin kun ne ovat nousseet kapinaan sitä 
vastaan.

Sosialistista demokratiaa, työtätekevän enemmistön valtaa, 
taantumuksellisen porvariston ideologit sanovat halveksien 
»määrän demokratiaksi”, mutta monopolipääoman, finanssihar- 
vainvallan ja miljardööriryhmän diktatuuria he sanovat »laadun 
demokratiaksi”. Kaikkien noiden teorioiden luokkaluonne on 
siinä, että ne yrittävät eri tavoin perustella ja todistella oikeute
tuksi joukkojen sortamista, niiden eristämistä poliittisesta elä
mästä ja vallan säilyttämistä riistävien luokkien, niiden huippu- 
kerroksen käsissä.

Sosialistiset vallankumoukset ovat kumonneet kaikki nuo 
teoriat. Käytäntö on kiistattomasti osoittanut, että vallanku-. 
mouksellisen marxilaisen puolueen johtamat työtätekevät joukot 
kykenevät paitsi kaatamaan riistäjien vallan myös ilman riistä-, 
viä luokkia rakentamaan uuden, sosialistisen yhteiskunnan, joh
tamaan valtiota ja kansantaloutta ja luomaan uuden kulttuurin. 
Tuon kokemuksen vaikutuksesta porvarillisen sivistyneistön par-, 
haat edustajat, ymmärtäen kapitalistisen järjestelmän lopun 
lähestyvän, siirtyvät rauhan, demokratian ja sosialismin puo-. 
Iestä taistelevien kansanjoukkojen puolelle.

3. Työväenluokan johtajien osuus vallankumouksellisessa
liikkeessä

Imperialismin ja kapitalismista sosialismiin siirtymisen 
kausi on asettanut työväenliikkeelle käytännön tehtävänä sosia
listisen vallankumouksen suorittamisen. Tässä yhteydessä on 
noussut erittäin kärkevänä esiin kysymys proletariaatin puo-, 
lueen ja sen johtajien osuudesta ja tehtävistä vallankumouk
sellisessa liikkeessä. Proletariaatin vallankumouksellisen puo-, 
lueen perustaja ja johtaja V. I. Lenin, joka järjesti Lokakuun 
Suuren sosialistisen vallankumouksen voiton, yleisti vallanku
mouksellisen liikkeen kokemuksen ja kehitteli yksityiskohtaisesti 
kysymyksen johtajien, puolueen, luokan ja joukkojen keskinäis
suhteista.

Työväenluokan johtajat eivät ole yksityisiä sankareita, vaan 
työtätekevien joukkojen kollektiivisen johtajan ja organisaatto
rin, työväenluokan puolueen, johtohenkilöitä. Työväenluokan.
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■työtätekevien joukkojen voitto vapaustaistelussa riippuu suurelta 
osalta siitä, millainen puolue niiden taistelua johtaa. Taistelunsa 
sosialismin puolesta työväenluokka voi voittaa vain rohkean ja 
kokeneen vallankumouksellisen taistelupuolueen johdolla, jonka 
aseistuksena on marxilainen teoria.

Lenin opetti, ettei yksikään luokka historiassa ole saavutta
nut herruutta, ellei se ole nostanut esiin kyvykkäitä edustajiaan, 

jotka ovat pystyneet järjestämään luokkansa taistelua ja johta
maan sitä. Tämä koskee myös työväenluokkaa. Ilman puolueen 
valitsemia ja kasvattamia kaukonäköisiä, viisaita ja kokeneita 
johtajia työväenluokka ei voi saavuttaa vapauttaan.

Työväenluokan kokeneet johtajat kasvavat ja karaistuvat 
joukkojen vallankumouksellisessa taistelussa. Yleistäen koko 
työväenliikkeen, joukkojen luokkataistelun kokemuksen marxi
lainen puolue, sen johtajat antavat työtätekevien taistelulle sel
vän päämäärän ja näköalat, osoittavat tien lopulliseen päämää
rään, laativat taistelun strategian ja taktiikan. Puolue ja sen 
johtajat estävät joukkoja tekemästä virheitä, jotka johtaisivat 
tappioon ja turhiin uhreihin. Konkreettisten olosuhteiden selkeän 
marxilaisen tieteellisen analyysin perusteella ne määrittelevät 
ratkaisevan esiintymisen ajankohdan; tutkivat ja laativat mah
dollisimman tulokselliset taistelumuodot ja metodit. Työväenluo
kan suuria johtajia ovat Marx, Engels ja Lenin.

Lenin arvosteli ,,vasemmistokommunisteja”, jotka II Inter- 
nationalen johtajien petoksen arvostelun varjolla asettivat 
anarkistisesti vastakkain joukot ja johtajat, puolueen ja johtajat. 
Selvitellessään marxilaista käsitystä johtajien, puolueen, luok
kien ja joukkojen keskinäisistä suhteista kirjassaan „ 'Vasem
mistolaisuus’ lastentautina kommunismissa” Lenin kirjoitti: „On 
yleisesti tunnettua, että joukot jakautuvat luokkiin; että joukot 
ja luokat voidaan asettaa toistensa vastakohdiksi vain, jos 
yleensä suunnaton enemmistö, jaottelematta sitä osiin sen 
mukaisesti, mikä asema sillä on yhteiskunnallisessa tuotanto
järjestelmässä, asetetaan niiden ryhmien vastakohdaksi, joilla 
on erikoinen asema yhteiskunnallisessa tuotantojärjestelmässä; 
että ainakin nykyisissä sivistysmaissa luokkia johtavat tavalli
sesti ja useimmiten poliittiset puolueet; että poliittisia puolueita 
johtavat tavallisesti enemmän tai vähemmän vakiintuneet ryh- 
.mät, jotka koostuvat arvovaltaisimmista, vaikutusvaltaisim-
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mistä, kokeneimmista, kaikkein vastuunalaisimpiin tehtäviin 
valituista henkilöistä, joita sanotaan johtajiksi.” 1

Proletariaatin johtajat johtavat joukkoja, mutta he myös 
ottavat oppia joukoilta, palvelevat joukkoja, pitävät niiden etuja 
ominaan ja ottavat tarkoin huomioon niiden taholta tulevan 
arvostelun. Työväenluokan johtajien voima on heidän yhteydes
sään joukkoihin, joukkoliikkeen voimassa. Siinä tapauksessa, 
että johtajat alkavat irtaantua joukoista, tulla omahyväisiksi tai 
byrokratisoitua, puolue ja joukot oikaisevat heitä. Ja jos johtajat 
pettävät joukot, niin puolue ja joukot lakkaavat kannattamasta 
heitä, ottavat heiltä pois tehtävät, joihin heidät oli asetettu, ja 
korvaavat heidät johtajilla, jotka ovat kansalle uskollisia.

Vuosisataisen historiansa aikana kansainvälinen työväenliike 
on nostanut esiin Marxin, Engelsin ja Leninin ohella useita 
lahjakkaita, kyvykkäitä johtajia ja organisaattoreita. Sosialis
tisten ja kapitalististen maiden kommunistiset ja työväenpuo
lueet ovat nostaneet keskuudestaan johtajia, jotka taidolla 
yhdistävät teorian vallankumouksellisen liikkeen käytäntöön, 
soveltavat marxismin-leninismin periaatteita maittensa yhteis
kunnallisen kehityksen konkreettisiin olosuhteisiin, vievät eteen
päin marxismin-leninismin teoriaa ja käytäntöä.

Proletariaatin vallankumouksellisen puolueen johtajilta vaa
ditaan historian lakien tuntemusta, kyseisen historiallisen tilan
teen taistelutehtävien syvällistä ymmärtämistä, terävänäköi- 
syyttä ja kaukokatseisuutta, horjumatonta uskoa joukkojen 
luoviin voimiin, vallankumouksellista rohkeutta, miehuutta ja 
pelottomuutta taistelussa proletariaatin vihollisia vastaan, hor
jumatonta lujuutta ja uskollisuutta kommunismin asialle, työtä
tekevien vapauttamisen asialle.

Erikoisen suuri ja vastuullinen on puolueen ja sen johtajien 
osuus sosialistisen vallankumouksen ja proletariaatin diktatuu
rin kaudella, sosialismin ja kommunismin rakentamisen kau
della. Kommunistisen puolueen ja sen johtavien työntekijöiden 
harteille lankeaa tuolla kaudella jättimäisiä organisatorisia teh
täviä, sillä kärkevän luokkataistelun oloissa joukot on johdettava 
miljoonien ihmisten työn, olosuhteiden ja elämän sosialistiseen 
uudistamiseen. Puolue johtaa joukkoja sosialismin rakennustyön 
kaikilla lohkoilla ja torjuu vallasta syöstyjen riistäjäluokkien * 46

1 V. I. Lenin, Teokset, 31. osa, s. 25.
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sekä koko kansainvälisen taantumuksen raivokkaat hyökkäykset. 
Tehtävien jättimäisen laajenemisen mukana kasvavat myös ne 
voimat, joihin puolue nojaa, sillä sosialistisen rakennustyön 
edistyessä joukot valistuvat, tiivistyvät ja järjestäytyvät, kan
san riveistä nousee kymmeniä ja satoja tuhansia organisaat
toreita.

Sosialistinen yhteiskunta kehittyy suunnitelmallisesti. Se 
lisää puolueen ja valtion osuutta, johtajien osuutta uuden yhteis
kunnan rakentamisessa ja kehittämisessä. Samalla se lisää nii
den vastuuta kansan edessä. Oikeasta johdosta riippuu miljoo
nien ihmisten toiminnan onnistuminen, johdon virheet taas 
voivat aiheuttaa vakavia seurauksia miljoonien ihmisten elä
mässä. Tämän vuoksi puolueen kollektiivisella johdolla onkin - 
erittäin suuri merkitys. Vain kollektiivinen johto kykenee estä
mään virheet, yksipuoliset ja hätiköiden tehdyt päätökset. Oikean 
johdon turvaamiseksi tarvitaan myös arvostelua ja itsearvoste- 
lua< erikoisesti alhaalta, joukkojen taholta tulevaa arvostelua, 
joukkojen aloitteellisuuden ja aktiivisuuden kannustamista 
sosialismin ja kommunismin rakennustyössä.

Korostaessaan puolueen ja kansanjoukkojen johtajien suurta 
merkitystä historiallinen materialismi hylkää anarkistisen kai
kenlaisten auktoriteettien kieltämisen. Puolueen johtajat, sen 
johtavat työntekijät, heidän kokemuksensa, tietonsa ja arvoval
tansa syntyvät monia vuosia kestävässä vallankumouksellisessa 
taistelussa ja ovat puolueen ja työväenluokan omaisuutta taiste
lussa kommunismin puolesta. Sen vuoksi kommunistinen puolue 
antaa suuren arvon johtajilleen. Samanaikaisesti marxilaisuus 
käy päättävää taistelua yksilönpalvonnan idealistista teoriaa 
vastaan, taikauskoista, sokeaa auktoriteettien palvomista vas
taan. Lenin arvosteli ankarasti yksilönpalvonnan teoriaa, jota 
Venäjällä levittivät narodnikit ja eserrät L Lenin toteutti johdon- 1

1 Eserrät (nimitys johtuu venäjänkielisten sanojen »sotsialisty-revoljutsio- 
nery” — ..sosialistivallankumoukselliset” — alkukirjaimista) oli pikkuporvarilli
nen, marxilaisvastainen puolue, joka syntyi v. 1902. Eserrät eivät nähneet 
proletariaatin ja talonpoikaisten välisiä luokkaeroavuuksia, peittivät talonpoi
kaisten keskuudessa ilmenneitä luokkaristiriitoja, kielsivät proletariaatin joh
tavan osuuden vallankumouksessa. Taistelussa itsevaltiutta vastaan eserrät 
turvautuivat yksilöterroriin, jonka aatteellisena perustana oli niin kutsuttu 
»sankarien” ja joukkojen teoria. Lokakuun voittoisan vallankumouksen jälkeen 
eserrät osallistuivat yhdessä porvariston ja tilanherrain kanssa vastavallan
kumoukselliseen aseelliseen taisteluun neuvostovaltaa vastaan.— Suom.
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mukaisesti puolueen ja vallankumouksellisen liikkeen kollektii
visen johtamisen periaatteita. Hän korosti puolueen edustaja
kokousten ja sen keskuskomitean merkitystä kollektiivisen 
johtamisen eliminä. NKP:n Keskuskomitea koostuu kaikkein 
kokeneimmista, kaukonäköisimmistä ja kansalle uskollisimmista 
henkilöistä, jotka ovat läpäisseet käytännön kokeen ollessaan 
johtavassa työssä puolue-, valtio-, talous- ja ideologisen elämän 
eri aloilla. Demokraattinen sentralismi puolueen järjestöelä
mässä ja sosialistisen valtion sekä talouselämän johtamisessa 
turvaa joukkojen, puolueen ja johtajien oikeat keskinäissuhteet.

Neuvostoliiton kommunistinen puolue on voittanut yksilön- 
palvonnan, joka syntyi ja jota levitettiin J. V. Stalinin toiminnan 
viimeisellä kaudella.

Stalinin palvonta syntyi niissä erikoisissa historiallisissa olosuhteissa, 
joiden vallitessa sosialismin rakennustyötä Neuvostoliitossa suoritettiin (viha
mielisen kapitalistisen ympäristön olemassaolo ja siitä aiheutunut välttämätön 
johdon keskittäminen ja demokratian väliaikainen rajoittaminen jne.). Ratkai
sevaa osaa näiden olosuhteiden vallitessa esittivät subjektiiviset tekijät, ennen 
kaikkea Stalinin kielteiset ominaisuudet johtajana — töykeys, epälojaalisuus 
työtovereita kohtaan, taipumus vallan väärinkäyttöön. Puolueen XII edus
tajakokoukselle osoittamassaan kirjeessä V. I. Lenin varoitti puoluetta: „Tov. 
Stalin on pääsihteeriksi tultuaan keskittänyt käsiinsä äärettömän vallan, enkä 
ole varma, kykeneekö hän aina käyttämään tuota valtaa kyllin varovaisesti.” 
Lenin totesi, että ..Stalin on liian töykeä”, epälojaalinen työtovereita kohtaan, 
oikutteleva ja  mieltynyt määräilemiseen, ts. hänellä on heikkouksia, joita ei 
voida sietää sellaisessa asemassa olevalla johtajalla. Lenin ehdotti harkitta
vaksi Stalinin siirtämistä pois tältä korkealta paikalta ja  toisen johtajan asetta
mista hänen tilalleen, henkilön, jolla ei olisi sellaisia puutteita. „Tämä seikka”, 
kirjoitti Lenin, „voi näyttää mitättömältä pikkuseikalta”, mutta ajateltaessa 
puolueen suojelemista erilaisista subjektiivisista syistä aiheutuvalta hajaan
nukselta, joka voi tapahtua odottamatta ja kenenkään tarkoittamatta, sellai
sessa tilanteessa, korosti Lenin, se „ei ole pikkuseikka tai se on sellainen 
pikkuseikka, joka voi saada ratkaisevan merkityksen” *. Puolue osasi välttää 
hajaannuksen vaaran ja johtaa maan sosialismin voittoon, mutta se, että puo
lueen edustajakokous jätti täyttämättä Leninin antaman neuvon, oli edustaja
kokouksen virhe, jonka puolue ja kansa saivat maksaa kalliisti. Tämän virheen 
selityksenä taas on koko tilanne sekä se, että aluksi Stalin oli ikään kuin 
valmis ottamaan vaarin Leninin häneen kohdistamasta arvostelusta, mutta 
myöhemmin lujitettuaan asemansa alkoi todella väärinkäyttää valtaa, rikkoa 
puolue-elämän ja puoluejohdon leniniläisiä, kommunistisia periaatteita, juur
ruttaa itseensä kohdistuvaa yksilönpalvontaa, joka avasi mahdollisuuden käyt
tää rankaisematta väärin valtaa, pettää puoluetta ja kansaa.

* B. H. JlenuH, Cov., t. 36, crp. 544, 545, 546.
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Yksilönpalvonta on perinpohjin vierasta marxismille-leninismille ja sosia- 
listiselle järjestelmälle, sillä se alentaa kansanjoukkojen, puolueen ja sen kol
lektiivisen johdon osuutta, kasvattaa joukoissa passiivisen odottamisen henkeä, 
että johtajat tekevät kaikki niiden puolesta, kun taas johtajissa yksilönpalvonta 
synnyttää pöyhkeyttä, ylimielisyyttä, suvaitsemattomuutta arvostelua kohtaan 
ja  piittaamatonta suhtautumista joukkoihin, niiden aloitteellisuuteen ja koke
mukseen. Se kasvattaa mielistelijöitä, matelijoita, byrokraatteja, kiipeilijöitä, 
aatteettomia ihmisiä, jotka ylenkatsovat kansan etuja. Yksilönpalvonta johtaa 
dogmaattisuuden ja kirjanoppineisuuden vallallepääsyyn teoriassa, teorian 
erkanemiseen käytännöstä. Yksilönpalvonnan olosuhteet antoivat Stalinille 
mahdollisuuden asettua arvostelun ulkopuolelle, pettää puolueen ja kansan ’ 
suuri luottamus, rikkoa johtajan, puolueen ja joukkojen oikea keskinäissuhde, 
kollektiivisen johtamisen periaatteet ja puolue-elämän leniniläiset normit sekä 
rikkoa myös neuvostolaillisuutta, mistä oli seurauksena puolueelle, neuvosto
vallalle ja kansalle uskollisten rehellisten ihmisten tuhoutuminen. Neuvosto
armeijan raskaat tappiot isänmaallisen sodan alkuvaiheessa, epäsuotuisa 
tilanne maataloudessa sodanjälkeisellä kaudella ja rikkomukset leniniläistä 
kansallisuuspolitiikkaa vastaan olivat myös suureksi osaksi seurausta yksilön- 
palvonnasta, Stalinin eristäytymisestä kansasta ja  siitä, että hän ei tuntenut 
todellista asioidentilaa maassa. Kaiken tämän vuoksi puolue ja kansa ovat 
tuominneet Stalinin.

Staliniin kohdistunut yksilönpalvonta paljastettiin päättävästi NKP:n 
XX edustajakokouksessa, joka vaati kaikkien sen seurausten poistamista ja 
hävittämistä täydellisesti ja loppuun saakka. Yhteenvedot puolueen toimin
nasta yksilönpalvonnan voittamiseksi käsiteltiin NKP:n XXII edustajakokouk
sessa, joka hyväksyi toimenpiteet estääkseen sen milloinkaan uusiutumasta 
tulevaisuudessa. NKP.n XXII edustajakokous vei päätökseen Molotovin, Kaga- 
novitsin, Malenkovin ja muiden puoluevastaisen ryhmäkunnan aatteellisen 
murskaamisen. Ryhmäkuntalaiset olivat henkilökohtaisesti ja suoranaisesti 
syyllisiä Stalinin palvontaan liittyneisiin raskaisiin vääristelyihin ja rikoksiin, 
he olivat esiintyneet kiivaasti XX edustajakokouksen leniniläistä suuntausta ja 
päätöksiä vastaan ja  koettaneet kääntää puolueen niiden kelvottomien johto- 
menetelmien vaaralliselle tielle, joita he olivat käyttäneet Stalinin palvonnan 
kaudella.

Sosialismin viholliset väittävät valheellisesti, että Stalinin palvonnan 
aiheutti sosialistisen neuvostojärjestelmän luonne. Tällä väitteellä he haluavat 
mustata sosialistista järjestelmää, joka itse asiassa on verrattomasti demo
kraattisempi kuin demokraattisinkaan porvarillinen järjestelmä. Yksilönpal
vonta on sosialistiselle neuvostojärjestelmälle täysin vieras ilmiö; se on vieras 
marxilaisen puolueen luonteelle ja marxilais-leniniläiselle opille.

Stalinin palvonta ja siihen liittyneet johtamisperiaatteiden vääristelyt ja 
rikkomukset sekä sosialistisen laillisuuden rikkominen aiheuttivat vakavaa 
vahinkoa neuvostovaltion eri elämänalojen kehitykselle, mutta ne eivät voineet 
muuttaa neuvostojärjestelmän sosialistista luonnetta, sosialistisen valtion 
luonnetta. Sellainen ajattelu, että „yksi henkilö olisi voinut muuttaa yhteis- 
kunnallis-poliittista järjestelmäämme, merkitsee joutumista syvään ristiriitaan
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tosiasioiden, marxismin ja  totuuden kanssa; se merkitsee ajautumista idealis
miin. Se merkitsisi, että yhdellä henkilöllä laskettaisiin olevan sellaisia rajat
tomia, yliluonnollisia voimia, kuin kyky muuttaa yhteiskuntajärjestelmää ja 
vielä sellaista yhteiskunnallista järjestelmää, jonka ratkaisevana voimana ovat 
työtätekevien miljoonajoukot”

Sosialistisen neuvostojärjestelmän voima on siinä, että 
Stalinin palvonnasta ja sosialismin rakennustyön kaikista vai
keuksista huolimatta maassa, jota viholliset ympäröivät, se 
herätti ja herättää mahtavaa kansanjoukkojen aloitteellisuutta, 
joka vie menestyksellä yhteiskuntaa eteenpäin, kommunismia 
kohti. Siinä ilmenee neuvostojärjestelmän todellinen demokraat
tisuus. Huolimatta yksilönpalvonnasta ja vastoin tätä palvontaa 
sosialistisen järjestelmän synnyttämä kansanjoukkojen energia 
jatkoi puolueen johdolla uuden yhteiskunnan suurta rakennus
työtä. Tässäkin suhteessa elämä, sosialismin rakennustyön käy
täntö on yhä uudelleen ja  uudelleen vahvistanut marxismin esit
tämän suuren totuuden kansanjoukkojen ratkaisevasta osuu
desta.

Sosialismin rakennustyössä Neuvostoliitossa saavutetut 
tulokset eivät ole tulleet itsestään, vaan niihin on päästy puo
lueen valtavan organisatorisen työn ansiosta, puolueen, joka on 
kasvattanut ja kasvattaa kaadereitaan ja joukkoja uskollisuuteen 
kommunismin asialle. Kommunistisen puolueen ja neuvosto
yhteiskunnan ja -valtion voima on joukkojen tietoisuudessa. 
Puolueen toiminnan tavoitteena on joukkojen aloitteellisuuden, 
aktiivisuuden ja omatoimisuuden kaikinpuolinen kannustaminen 
yhteiskuntaelämän kaikilla aloilla.

Kommunistisen puolueen toteuttama johto on tärkein ja ra t
kaiseva ehto työväenluokan, työtätekevien joukkojen tietoisuu
den ja järjestäytyneisyyden kasvulle ja niiden voitolle taiste
lussa rauhan, kansanvallan ja sosialismin puolesta. 1

1 „0  npeoÄojieHHH KyjiMa jihmhocth h ero no<yieÄCTBHft”. IlocTaHOBJie- 
HHe UeHTpa;ibHoro KoM HTeTa KIICC. Tocnojih t h 3ä 3 t , 1956, CTp. 19.



X V I I I  Inka
NYKYAJAN PORVARILLISEN FILOSOFIAN 

JA SOSIOLOGIAN PÄÄSUUNNAT»

Marxilaisen filosofian perusongelmille omistetuissa luvuissa 
esitettiin myös arvostelua nykyajan porvarillisen filosofian ja 
sosiologian virtauksista. Lopuksi on annettava yleiskuva niistä 
nykyajan porvarillisen filosofian ja sosiologian tärkeimmistä 
suuntauksista, joita vastaan marxismi-leninismi käy aatteellista 
taistelua.

1. Nykyajan porvarillisen filosofian ja sosiologian 
luonteenomaiset piirteet

Luokkayhteiskunnan henkinen elämä on vuosisatojen vie
riessä ollut täynnä filosofisen materialismin, kasvavan ja 
kehittyvän tieteellisen maailmankatsomuksen taistelua erilaisia 
fideismin muotoja ja uskonnon kanssa yhteydessä olevia idea
lismin teorioita vastaan, maailman tiedostamisen mahdotto
muutta julistavia oppeja vastaan.

Sen vallankumouksellisen mullistuksen jälkeen, jonka Marx 
ja Engels suorittivat filosofiassa, tuli entisestä yksipuolisuu
desta ja epäjohdonmukaisuudesta vapautuneesta filosofisesta 
materialismista erittäin suuri voima työväenluokan taistelussa 
sosialismin puolesta, siitä on tullut kommunistisen yhteiskunnan 
rakentamisen välikappale. Mitä idealismiin tulee, on se taantu
nut jatkuvasti 19. vuosisadan jälkipuoliskolta alkaen ja menettä- 1

1 XVIII luvun yleisfilosofisen osan valmisteluun ovat ottaneet osaa filoso
fisten tieteiden kandidaatit V. V. Msvenieradze, M. L. Täalin ja J. V. Minkia-
viczus.— Suora.
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nyt kaiken myönteisen sisällön, joka sillä oli vielä sen klas$illi> 
sissa järjestelmissä.

Meidän aikaamme luonnehtivat valtavat menestykset tuo* 
tantovoimien kehityksessä ja yhä suuremmat saavutukset luon
non alkuvoimien alistamisessa sekä luonnontieteen erinomaiset 
saavutukset. Nämä saavutukset antavat yhä uusia iskuja uskon- 
nollis-idealistiselle maailmankatsomukselle ja agnostisismille; 
ne ovat todisteena metafysiikkaan ja idealismiin liittyvien ja 
ihmisten ajatteluun vuosisatojen kuluessa juurtuneiden käsitys
ten täydellisestä kestämättömyydestä. Ne antavat yhä uutta vah
vistusta dialektisen materialismin totuudellisuudelle.

Olisi kuitenkin virheellistä tehdä johtopäätös, että nykyajan 
tieteen saavutukset syrjäyttävät idealismin mekaanisesti ja siten 
tekevät tarpeettomaksi idealismin perustellun arvostelun ja tais
telun sitä vastaan. Todellisuudessa on asia aivan toisin. Idea
listit pyrkivät löytämään tieteen uusimmista saavutuksista uusia 
argumentteja vanhentuneiden katsomustensa puolustelemiseksi. 
Nykyajan luonnontieteen nopea kehitysvauhti, luonnontieteellis
ten teoriain keskeytymätön vaihtuminen toisiin, vanhojen käsit
teiden häviämisprosessi ja uusien, yhä syvempää mikrokos
mokseen tunkeutumista ja yhä laajempaa makrokosmoksen 
käsittämistä vastaavien tieteellisten teoriain kehittely, kaikki 
tämä on dialektiikan tuntemattomuuden johdosta tehnyt kapita
lististen maiden tiedemiesten keskuudessa suosituiksi ajatuk
set tiedon suhteellisuudesta, tieteellisten termien ehdollisuu
desta jne.

Niinpä on matemaatikkojen, luonnontutkijain ja idealisti- 
filosofian keskuudessa enemmän kuin puolen vuosisadan ajan 
ollut suosiossa konventionalismin teoria, jonka ranskalainen 
matemaatikko Henri Poincare esitti jo 20. vuosisadan alussa. 
Tämän teorian mukaan, joka väittää totuuden suhteellisuuden 
olevan ehdotonta ja kieltää sen objektiivisuuden, ovat kaikki 
tieteen pääperiaatteet tiedemiesten kesken tehtyjä konventioita 
(sopimuksia) eikä niillä ole objektiivista sisältöä. Tuon idealis
tisen teorian levinneisyys luonnontutkijain keskuudessa selittyy 
huomattavassa määrin siitäkin, että sen tieto-opilliset juuret 
sisältyvät nykyajan luonnontieteen kehityksen erikoisuuksiin. 
Kun monet luonnontutkijat eivät tunne dialektiikkaa, johtaa se 
suhteellisuuden absolutisoimiseen tieteessä, relativismiin.
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Toinen nykyajan tieteellisen ajattelun luonteenomainen eri
koisuus on yhä suurempi matematiikan ja matemaattisen fysii
kan sekä matemaattisen logiikan kehitys. Idealistit käyttävät 
kaikkea tätä hyväkseen ja yrittävät todistaa objektiivista sisältöä 
vailla olevan ..puhtaan” ajattelun totuudellisuuden. Jotkut tiede
miehet, jotka eivät ole selvillä idealismin tieto-opillisista juu
rista, voivat tahtomattaan erehtyä tehdessään idealistisia johto
päätöksiä nykyajan luonnontieteen toteamuksista, mutta koko 
nykyajan idealistisella filosofialla, joka on uskonnon kaksoisveli 
ja lajimuunnos, on sen kanssa yhteiset juuret kapitalismin risti
riitaisessa luonteessa, spontaanisten yhteiskunnallisten voimien 
vallassa ihmisiin nähden. Kaikkien filosofiassa esiintyvien suur
ten ja pienten idealististen koulukuntien objektiivinen tarkoitus, 
riippumatta siitä, mitä niiden jotkut kannattajat ajattelevat 
niiden tarkoitusperistä, on taistelu dialektis-materialistista 
maailmankatsomusta vastaan, uskonnollisen maailmankatso
muksen ja sellaisen järjestelmän puolustaminen, jonka henki
senä aromina ovat filosofinen idealismi ja uskonto. Nyky
ajan idealismin tärkeä erikoisuus on järjen väheksyminen, anti- 
intellektualismi, vaiston, intuition ja jonkinlaisen irrationaalisen 
tahdon asettaminen järjen vastakohdaksi.

Kaikki tämä on todisteena nykyajan kapitalistisen yhteiskun
nan henkisestä köyhtymisestä, porvarillisen ideologian syvästä 
kriisistä, sen vihamielisyydestä tieteellistä maailmankatsomusta 
ja yhteiskunnallisen edistyksen asiaa kohtaan.

Kun jotkut nykyajan porvarillisen filosofian edustajat (kris
tilliset spiritualistit, eksistentialistit) moittivat tiedettä pinnalli
sesta maailmankäsityksestä, niin toiset idealistit (heihin kuulu
vat myös Vatikaanin viralliset filosofit, uustomistit) vakuutta
vat, että he ovat tieteen kannalla ja että heidän filosofiansa 
muka jopa ..auttaakin” tiedettä kehittymään ..oikeata” tietä. 
Tuo „apu” on muun muassa sitä, että idealistifilosofit, jotka 
pyrkivät järkyttämään tieteellisen tietämyksen perustuksia (syy
suhteen ja lainmukaisuuden käsitettä jne.), väittävät, että he 
muka vapauttavat maailmankatsomuksen nykyajan tieteellisen 
kehityksen kanssa yhteen soveltumattomista käsityksistä. Toiset 
ehdottavat ,.tieteen ja vain tieteen nimessä” itse asiassa filoso
fian hävittämistä, luopumista yrityksestä luoda tieteellinen 
maailmankatsomus, kieltäytymistä asettamasta ja ratkaisemasta
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kysymystä tajunnan suhteesta materiaan. Eräät heistä väittävät, 
että aineellisen ja psyykkisen käsitteet ovat nykyajan tieteen 
kannalta katsoen vailla kaikkea mielekkyyttä, minkä vuoksi 
kiista filosofisen ajattelun kahden perussuunnan, materialismin 
ja idealismin välillä on muka vanhentunut. Mutta itse asiassa 
kaikki nuo materialismin ja idealismin yläpuolelle muka kohoa-, 
vat filosofit käyvät sotaa materialismia ja vain sitä vastaan.. 
Kaikki nuo porvarilliset filosofit, jotka ylvästelevät yhteydellään 
tieteeseen, elävät todellisuudessa loisina tieteen ruumiissa, käyt
tävät idealismin hyväksi nykyajan tieteellisen tiedon kehityk-, 
sessä ilmeneviä vaikeuksia (sellaista on esimerkiksi „fysikaali-, 
nen” idealismi).

Saadakseen itselleen kannattajia sivistyneistön keskuudesta 
monet nykyajan idealistifilosofit yrittävät näyttää, että he huo-. 
lehtivat ihmisestä ja että heidän filosofiansa perusongelma on 
muka „ihmisen ongelma”. Etualalle tieto-opillisten kysymysten 
ohella vedetään moraalikysymykset, niin sanotun sosiaalietiikan 
ongelmat. Nykyajan porvarilliselle sivistyneistölle tarkoittamis
saan kirjoituksissa jotkut subjektiiviset idealistit ylistävät nyky-, 
ajan ihmisen elämänongelmien erittelyn varjolla karkeinta 
individualismia, yksinäisihmisen palvontaa. He kuljettavat 
lukijaansa moraalisen ja älyllisen metsistymisen tietä, sillä 
ihmiskunnasta irtaantunut yksilö lakkaa olemasta ihminen. 
Mutta niin suuresti kuin porvarilliset filosofit imartelevatkin 
individualistia, yksinäistä ihmistä, he eivät pysty esittämään 
sankarilleen mitään rohkaisevaa, optimistista. He hokevat 
hänelle »elämän murhenäytelmästä”, elämisen ja tiedostamisen 
pelosta, herättävät vihaa »laumaksi” nimitettyä kansaa kohtaan. 
Oman minänsä läpäisemättömään kuoreen keinotekoisesti sul
jettu ihminen joutuu »elämän ratkaisemattomien arvoitusten” 
eteen, hän menettää tiedostamisen ilon, hedelmällisen inhimilli
sen toiminnan ilon. Hän on tuomittu »riutumaan” ja hänen 
elämänsäkin muuttuu »traagiseksi mielettömyydeksi”. Tuollaisen 
propagandan siemenet putoavat imperialismin, lahoavan kapita
lismin kuohkeuttamaan maahan. Länsimaiselle sivistyneistön 
edustajalle, joka on kokenut fasismin kauhut ja  tietää, mitä 
työttömyys on, sekä tuntee pulan aiheuttaman pelon, eivät 
»elämän murhenäytelmä” ja »riutuminen” ole tyhjiä sanoja, ne;
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herättävät eloon ja lujittavat totunnaista psyykkistä tilaa, minkä 
kapitalismin sokeat voimat aiheuttavat.

Toiset subjektiiviset idealistit vastustavat passiivista suhtau
tumista elämään, kehottavat kannattajiaan toimimaan, .jopa 
ylistävätkin tekoja ja toimintaa, mutta rajoittavat ihmisen roh
kean eteenpäin pyrkimyksen merkityksen pelkkään onnistumi
seen, menestykseen ja kehottavat katselemaan kaikkea keinona, 
välikappaleena tämän menestyksen saavuttamiseksi sekä julista
vat ihanteeksi menestyvän bisnesmiehen.

Jos kapitalismin oloissa elävä sivistyneistön edustaja, pyr
kien pelastumaan tuolta kalvavalta yksinäisyyden, moraalitto
muuden ja nihilismin palvonnalta, pakenee subjektiivisen idea
lismin koulukuntia ja ajattelee maailman rakennuksen ongelmia, 
on häntä vaanimassa toinen ansa: uskonnon kanssa kiinteässä 
yhteydessä oleva objektiivinen idealismi. Näyttämölle astuvat 
fideistifilosofit, jotka vakuuttavat, että luotettava turvapaikka 
on löydettävissä vain uskossa absoluuttiin, jumalaan. Filoso
feiksi pukeutuneet jumaluusoppineet julistavat, että he taiste
levat subjektiivis-idealististen suuntien nihilismiä ja moraalista 
relativismia vastaan ja puoltavat »jumalallisen ilmoituksen” 
kautta saatuja ikuisia totuuksia ja moraalisääntöjä. Todelli
suudessahan uskonnollisen moraalin säännöt eivät ole muuta 
kuin tuhansia vuosia kestäneen luonnotonta individualismia 
ja ihmisen orjamaista alentumista kasvattaneen riistojärjestel- 
män herruuden aikana laadittuja ja absoluutiksi muutettuja 
sääntöjä.

Nykyajan idealismin useimpien koulukuntien edustajat 
vakuuttavat, että heidän filosofiset järjestelmänsä perustuvat 
niiden henkisten »arvojen” kunnioitukseen, joita ilman ihmis- 
yhteiskunta ei voi tulla toimeen. Mutta itse asiassa he alentavat 
ihmiskunnan henkisen elämän arvoa, kun he kohottavat moraali
set arvot »jumalan tahdoksi” ja »jumalalliseksi järjeksi”, keksis- 
kelevät ihmisen toiminnan moraalisen arvostuksen »tuonpuo
leista” kriteeriä ja kiroavat sen aidon kriteerin, joka lähtee 
ihmiskunnan sosiaalisen ja henkisen edistyksen objektiivisista 
tarpeista sen kulkiessa riistojärjestelmän hävittämistä ja sellai
sen yhteiskunnan rakentamista kohti, joka takaa sekä yksi
lön että kollektiivin kaikinpuolisen kehityksen. Nuo nykyajan 
idealismin koulukunnat ylistelevät huonointa lajia henkistä
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orjuutta — ihmisen kunnioitusta kuviteltua ..korkeinta yliluon
nollista voimaa” kohtaan.

Subjektiivisen idealismin propaganda pyrkii irrottamaan 
sivistyneistön kansasta, kasvattamaan älyllisen ..eliitin”, »valio- 
joukon”, imperialismin kansanvastaisen politiikan vakaumuk
sellisten täytäntöönpanijain kerroksen. Kehotukset toimintaan 
edun ja menestyksen nimessä muodostavat perustan seikkailu
henkiselle poliittiselle filosofialle ja ..voimapolitiikalle”, joka 
julistaa, että väkivallan ja mielivallan avulla voidaan mielin 
määrin muutella maailman karttaa, vaihtaa eri maiden ja kan
sojen yhteiskuntajärjestelmää, sulkea ihmiskunnalta tie sosia
lismiin. Objektiivisen idealismin koulukunnat, jotka muodostavat 
jumaluusopin erään nykyaikaisen muunnoksen, hankkivat filo
sofisia perusteluja niille, jotka kannattavat »ristiretkiä” kommu
nismia, vapaa-ajattelua, yhteiskunnallista . ja sivistyksellistä 
edistystä vastaan.

Imperialistisen porvariston nykyaikaiset ideologit ylistelevät 
yksityisomistuksellisia suhteita ihmisten välisten suhteiden 
ikuisena normina. He pyrkivät laskemaan teoreettisen perustan 
porvarillisen propagandan kuluneille väitteille, jotka julistavat 
kapitalismin »yhteiskunnallisen integraation” elf eheyttämisen 
järjestelmäksi, siirtävät todelliset yhteiskunnalliset ristiriidat 
tajunnan alueelle, katsoen usein niiden juontavan juurensa siitä, 
että ihmiset ymmärtävät samoja sanoja eri tavoin.

Niissäkin tapauksissa, joissa porvarilliset filosofit puhuvat 
toisenlaisen, ei-kapitalistisen yhteiskuntamuodon mahdollisuu
desta, he tarkoittavat itse asiassa samaa kapitalismia, mutta 
ihannoidussa, koristellussa muodossa.

Imperialismin ideologit pelkäävät eniten sitä, että sivisty
neistö, menetettyään uskonsa puolifilosofisten ja puolijumaluus- 
opillisten teoriain »absoluutteihin” ja tempauduttuaan irti 
subjektiivis-idealististen koulukuntien tukahduttavasta ilma
piiristä, löytää tien marxilaisuuteen, dialektiseen materialismiin, 
tieteellisen kommunismin suureen ja kaikkivoittavaan maailman
katsomukseen. Juuri tästä syystä kaikki idealismin erilaisten 
virtausten nykyiset aktiiviset puolustelijat arvostelevat ja 
»kumoavat” kilvan marxilaisuutta, saarnaavat antikommunis
mia, yrittävät saattaa marxismin-leninismin ja sen ylevät aatteet 
huonoon valoon sekä puolustelevat kapitalismia. Tällöin he
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kuitenkin useimmiten esittelevät marxilaisuutena, nykyajan filo
sofisena materialismina, järjetöntä sotkua, jolla ei ole mitään 
tekemistä Marxin, Engelsin ja Leninin opin kanssa. Kaikkein 
uusimmatkin marxilaisuuden arvostelijat kamppailevat itse 
asiassa vanhaa mekanistista materialismia vastaan, pannen sen 
puutteellisuudet marxilaisen filosofian niskoille. Jos he taas 
myöntävät dialektisen materialismin eroavan edeltäneestä mate
rialistisesta filosofiasta, kieltävät he tavallisesti marxilaisen dia
lektiikan materialistisen luonteen ja väittävät marxilaisuuden 
filosofiaa hegeliläisyyden muunnokseksi. Kaikkien nykyaikais
ten ..marxilaisuuden arvostelijoiden” kompastuskivenä ovat 
tieteellisen kommunismin korkeat, todella humanistiset ihanteet, 
siinä johdonmukaisesti ilmenevät yhteiskunnallisen oikeudenmu
kaisuuden vaatimukset ja suuri elämän totuus. Ainoastaan 
vääristelemällä dialektisen materialismin perusajatuksia mah
dottomiin he saavuttavat ..voittoja” tuosta kuvittelemastaan 
»marxilaisuudesta”. Nykyajan idealismi ei käy eikä voikaan 
käydä missään määrin vakavaa ja syvällistä väittelyä dialektista 
materialismia vastaan. Sen harjoittama marxilaisuuden arvos
telu, samoin kuin koko nykyaikainen antikommunismikin, on 
vain puhuva todistus porvariston filosofian kurjuudesta.1

Ei ole tietenkään käsitettävä asiaa niin, että kalkki idealis
min kannattajat Lännessä ovat välittömässä yhteydessä nyky
ajan imperialismin poliittisen filosofian propagandaan. Eräät 
heistä pyrkivät eroon aggressiivisesta ja »kylmän sodan” politii
kasta ja astuvat rauhan ja rauhanomaisen rinnakkainelon puo
lesta esiintyvien taistelijoiden riveihin, arvioiden selväjärkisesti 
uuden maailmansodan vaaraa. Tälle Lännen sivistyneistön ryh
mälle on luonteenomaista tietty ristiriita heidän maailmankatso
muksensa filosofisten perusteiden ja niiden poliittisten johto
päätösten välillä, joita näistä perusteista tehdään.

Meidän aikakautemme tärkeä erikoisuus on se, että huomat
tavat porvarillisen ja pikkuporvarillisen sivistyneistön ryhmät 
sanoutuvat irti idealistisista kaavoista, tuntevat vetoa marxi
laista filosofiaa kohtaan ja astuvat sen lipun alle. Ranskassa,

1 Vahvistaakseen tappioita kärsivien porvarillisten idealistifilosofien 
rivejä on sotaretkeen dialektista materialismia vastaan nyt yhtynyt paitsi 
Rooman paavia myös porvarillisen yhteiskunnan korkea-arvoisia valtiomiehiä: 
presidenttejä, pääministereitä ja muita ministereitä, diplomaatteja ja ken
raaleita.
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Italiassa ja Englannissa ovat monet tiedemiehet liittyneet marxi
laisten julkaisujen ympärille (esimerkiksi Ranskassa aika
kauslehti „La Pensee”), he ryhtyvät aktiiviseen taisteluun 
tieteelliseen ajatteluun kohdistuvaa idealismin rappeuttavaa vai
kutusta vastaan sekä paljastavat taantumuksen poliittisen suun
tauksen idealistisia, teoreettisia perusteita. Kapitalististen mai
den kommunistiset puolueet esiintyvät länsimaisen filosofisen 
ajattelun edistyksellisten perinteiden puolustajina ja käyvät 
johdonmukaista taistelua moraalittomuuden ja nihilismin 
filosofista puolustelua vastaan, irrationalismia ja mystiikkaa 
vastaan.

Porvarillinen ideologia, joka on saanut niin musertavia 
iskuja edistyneimmän maailmankatsomuksen, dialektisen mate
rialismin puolelta, yrittää nykyisin taistella sitä vastaan paitsi 
omalla itsenäisellä pohjallaan, myös verhoutuneena marxilai
suudeksi, sosialismiksi, esiintyen revisionismina. Puoli vuosisa
taa sitten, luonnehtiessaan marxilaisuuden menestyksiä taiste
lussa pikkuporvarillista ideologiaa vastaan, Lenin kirjoitti: 
,.Marxilaisuutta edeltänyt sosialismi on lyöty hajalle. Se jatkaa 
taistelua, ei enää omalla itsenäisellä maaperällään, vaan marxi
laisuuden yleisellä maaperällä, revisionismina.” 1 Revisionismin 
vaara on siinä, että se peittelee itseään valemarxilaisella fraseo
logialla, pyrkii salakuljettamaan porvarillisia katsomuksia, 
ruiskuttamaan mätänevän kapitalismin ideologian myrkkyä 
taistelijoihin, jotka kamppailevat ihmiskunnan paremman tule
vaisuuden puolesta.

Erityisen sitkeästi yrittävät imperialismin ideologit ulottaa 
idealismin sävyttämiä porvarillisia mielipiteitä yhteiskunnan 
historiaa koskeviin käsityksiin ja siten vaikeuttaa työväenluokan 
ja kaikkien työtätekevien suuntautumista oikein nykyajan talou
dellisen, poliittisen ja aatteellisen taistelun olosuhteissa. Tähän 
suuntaan toimivat sosialistien oikeistojohtajat, jotka ovat aikoja 
sitten sanoutuneet irti marxilaisuudesta ja siirtyneet kokonaan 
idealismin, imperialismin puolustelun ja antikommunismin kan
nalle. Länsi-Saksan sosialidemokratian filosofisista asenteista on 
puhuvana todisteena eräs sen ideologeista Carlo Schmid, joka 
selittää, että tuo sosialidemokratia on ..saksalaisen idealismin

1 V. /. Lenin, Teokset, 15. osa, s. 21.
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suuttumusta materialistista maailmaa vastaan”.1 Sosialidemo
kraattien oikeistojohtajat levittävät porvarillisten filosofien ja 
sosiologien kaikkein taantumuksellisimpia idealistisia käsityk
siä yhteiskuntaelämästä.

Nykyajan porvarillinen sosiologia, samoin kuin filosofiakin,, 
eroaa oleellisesti entisistä yhteiskuntaopeista, jotka oli laadittu 
siihen aikaan, jolloin porvaristo oli vielä nouseva luokka ja jol
loin sen ideologit yrittivät saada selville yhteiskuntakehityksen 
objektiivisia lakeja. Siitä alkaen, kun porvaristosta tuli taantu
muksellinen luokka, ovat sen ideologit peloissaan kääntäneet 
selkänsä itse yhteiskunnallisen lain ongelmallekin.

20. vuosisadalla tulivat porvarillisessa sosiologiassa erityi
sesti muotiin erilaiset subjektiivis-idealistiset koulukunnat ja 
virtaukset, jotka kieltävät yhteiskunnallisen kehityksen lain
mukaisuuksia koskevan ongelman asettamisen tarpeellisuuden 
yksinpä idealistisellakin tavalla.

Luonteenomaista koko nykyajan porvarilliselle sosiologialle 
on pyrkimys kiertää se mikä on pääasiallista ja oleellista yhteis
kunnallisessa kehityksessä, väistää yhteiskunnallisen elämän 
perusongelmien erittelyä, keskittää huomio väin toisarvoisiin 
seikkoihin ihmisten yhteiskunnallisessa elämässä. Eräät por
varilliset sosiologit tekevät absoluutin jostakin historiallisen 
prosessin yhdestä piirteestä, toiset käsittävät yhteiskunnan eri
laisten samaa merkitsevien piirteiden tai vuorovaikutuksessa 
olevien tekijäin kokonaisuudeksi, mutta kummatkin kieltäytyvät 
myöntämästä talouden, tuotantotavan esittämää määräävää 
osuutta yhteiskuntaelämässä. Porvarillisten sosiologien enem
mistö katsoo tämän osuuden kuuluvan tajunnalle, aatteille, yksi
löiden psyykkisille suhteille.

Kaikki porvarillisen sosiologian suunnat pyrkivät itsepintai
sesti pyyhkimään pois yhteiskunta- ja talousmuodostumien ole
massaolon. He ovat valmiit vaihtamaan yhteiskunta- ja talous- 
muodostuman käsitteen sivilisaation, kulttuurin käsitteeseen, 
kunhan vain yhteiskunnallinen kehitysprosessi tulisi esitetyksi 
idealistisessa valaistuksessa. Tuotantotapa, tuotantovoimat, tuo
tantosuhteet, nämä yhteiskuntatieteen avainkäsitteet ovat nyky
ajan porvarilliselle sosiologialle tuntemattomia. Mutta sen seu

1 Carlo Schmid, Politik und Geist, Stuttgart 1961, S. 277.
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rauksena sosiologit ovat menettäneet objektiivisen kriteerin 
suhteessaan yhteiskuntaelämän ilmiöihin. Porvarillisessa sosio
logiassa on suuremmassa tai pienemmässä määrässä vallitse
vana paljon puhuttu subjektiivinen metodi.

Taistelua materialismin ja idealismin välillä yhteiskunnan 
käsittämisessä käydään nykyhetkellä ennen kaikkea siitä, että 
materialismi pitää kiinni yhteiskuntakehityksen objektiivisesta 
lainmukaisuudesta ja sen tieteellisen tiedostamisen mahdollisuu
desta, kun taas idealismi, vallitseva suunta porvarillisessa sosio
logiassa, kieltää historiallisen prosessin objektiiviset lainmu
kaisuudet ja saarnaa erilaisissa muodoissa subjektivismia sekä 
myös avointa tai peiteltyä irrationalismia yhteiskuntaelämän 
ilmiöiden käsittämisessä.

Nykyajan porvarillisen sosiologian teoriat ja suunnat ovat 
porvariston poliittisten aatteiden läpitunkemia ja ne pyrkivät 
teoreettisesti tukemaan näitä aatteita.

Lokakuun Suuren sosialistisen vallankumouksen jälkeen ja 
varsinkin sosialismin maailmanjärjestelmän muodostumisen jä l
keen on porvarillisessa kirjallisuudessa alkanut esiintyä valituk
sia kapitalistisessa maailmassa muodostuneen ..suurten aattei
den tyhjiön’’ johdosta. Kun fasistinen poliittinen ideologia oli 
murskattu toisen maailmansodan taisteluissa ja  kommunismi 
saavutti uusia maailmanhistoriallisia voittoja, koitti porvarilli
selle maailmankatsomukselle vaikeiden koettelemusten aika.

Marxilais-leniniläisen ideologian voitto kaikilla tiedon aloilla, 
yhteiskuntaelämän ilmiöiden materialistisen käsittämisen val
tavan suuri menestys sekä tieteellisen kommunismin aatteiden 
laaja leviäminen ovat asettaneet porvariston ratkaistavaksi 
kysymyksen sen aseistuksen uusimisesta käynnissä olevassa 
ideologisessa taistelussa.

Porvaristo ei voi asettaa mitään kommunismin, marxismin- 
leninismin suuria aatteita vastaan. Porvariston ideologit ovat 
alkaneet puhua siitä, että kapitalistiselle maailmalle täytyy laa
tia jonkinlainen „uusi” ideologinen ohjelma tai, erään amerikka
laisen sosiologin sanoja käyttäen, tehdä ..vanhoista aatteista 
käännös uuden sanakirjan avulla”.

Sodanjälkeisellä kaudella ovat porvariston teoreetikot yrittä
neet täyttää porvariston maailmankatsomuksessa muodostunutta 
„aatteellista tyhjiötä” ja luoda nykyajan kapitalismin poliittista
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ja  sosiaalista filosofiaa. Tämän johdosta heidän mielenkiintonsa 
sosiologiaa kohtaan vilkastui melkoisesti ja sen merkitys kapita
listisessa maailmassa kasvoi. Yhteiskuntaelämän nykyaikaisia 
ilmiöitä ja yhteiskunnan historiaa koskevien tietojen, jotka muka 
kumoavat marxilaisuuden (kuinkahan monennen kerran!), idea
listinen muokkaustyö voimistui.

Lisääntyneestä huomiosta sosiologiaa kohtaan puhuvat esi
merkiksi seuraavat tosiasiat: USA:ssa opetetaan sosiologiaa 
miltei jokaisessa yliopistossa; suurelle määrälle ihmisiä anne
taan oppiarvoja sosiologiassa ja yhteiskuntatieteissä; julkais
taan monilukuisia sosiologisia aikakauslehtiä; toimii joukko 
sosiologien yhdistyksiä.

Nykyajan porvariston keskeinen tehtävä on kapitalismin puo
lustaminen. Säilyttääkseen tämän aikansa eläneen järjestelmän, 
joka tuomitsee kansanjoukot riistoon, sortoon, työttömyyteen ja 
hävittäviin sotiin, porvaristo hyökkää marxilais-leniniläistä 
ideologiaa vastaan, ylistelee kapitalismia sanoen sitä ..vapaaksi 
maailmaksi”, »vapaan yritteliäisyyden” maailmaksi, propagoi 
porvarillista individualismia asettaen sen työväenluokan kollek
tiivisuutta vastaan ja panettelee kommunismia.

Antikommunismi, antimarxilaisuus on pääsuuntana nykyajan 
porvariston poliittisessa filosofiassa, joka kehuskelee yksityis
omistuksellisten suhteiden maailmaa »parhaaksi” ihmisyhteis- 
kuntajärjestelmäksi. Näin siis porvariston nykyaikaisesta poliit
tisesta filosofiasta on tullut kirkkain värein maalattu mainos- 
kiipi, joka peittelee nykyajan kapitalismin ristiriitoja ja 
mätäpaiseita. Vastaavanlaisia tehtäviä asetetaan myös monille 
porvarillisen sosiologian edustajille.

Porvaristo yrittää osoittaa, että idealismin sävyttämä käsitys 
kapitalistisesta maailmasta ei olekaan kuvittelua, vaan että se 
luodaan tiedemiesten työllä, sosiologien huolellisilla tutkimuk
silla. Todellisuudessa ei asia ole niin. Nykyajan porvariston 
poliittisen filosofian kategorioita ei ole johdettu tieteellisten tut
kimusten tietä. Päinvastoin, nuo porvariston yhteiskunnallisen 
ajattelun kuolleena syntyneet kategoriat pitävät vankeudessa 
'suurta armeijaa tiedemiehiä, heidän joukossaan myös rehellisiä 
tutkijoita, johtavat heitä väärälle tielle, hämäävät heidän tietoi
suutensa ja tuomitsevat heidän tutkimustyönsä hedelmättömyy
teen. Porvariston poliittisen filosofian uskonkappaleet väärente-

736



levät sosiologisia tutkimuksia, suuntaavat tiedemiesten huomion 
sellaisten kategorioiden ja käsitteiden kehittelemiseen, joiden 
täytyy kuvastaa kieron peilin tavoin todellisia yhteiskunnallisia 
ilmiöitä. Vaikka porvarilliset sosiologit puhuvatkin nykyajan 
kapitalismin mätäpaiseista, selittävät he näiden mätäpaiseiden 
johtuvan abstraktisesta »ihmisluonnosta”, hänen mentaliteetis
taan, »kulttuuriperinnöstä” jne. Ja sittenkin esiintyy nykyajan 
porvarillisessa sosiologiassa melko usein kapitalistisen järjes
telmän arvostelua. Useat sosiologit (esimerkiksi Riesman 
USA:ssa) kiinnittävät huomiota porvarillisen individualismin 
luonnottomiin seuraamuksiin, ihmisen persoonallisuuden näivet
tymiseen sekä niihin nykyajan kapitalistisessa tuotannossa 
esiintyviin työoloihin, jotka siihen johtavat.

Nämä nykyajan porvarillisen filosofian ja sosiologian yleiset 
piirteet eivät sulje pois nykyajan idealismin vivahteiden, suun
tien ja virtausten moninaisuutta sen suhteessa luonnon ja yhteis
kunnan ilmiöihin.

2. Nykyajan subjektiivinen ja objektiivinen idealismi

Kuka hallitsee nykyajan porvariston ajatusmaailmaa, mitkä 
filosofiset ja sosiologiset koulukunnat ilmaisevat nykyisen kapi
talistisen maailman hallitsevalle luokalle luonteenomaista 
maailmankatsomusta ja mielialoja? Tällaiseen kysymykseen vas
tatessaan itse porvarilliset ideologit luettelevat ensi sijassa niitä 
koulukuntia, joiden kannattajat, vaikka eivät laskekaan itseään 
subjektiivisen idealismin puoltajiin kuuluviksi, kuitenkin ovat 
itse asiassa herättämässä eloon juuri tätä filosofian suuntaa, 
vaikkakin uusilla nimillä, joiden tarkoituksena on lukijain joh
taminen harhaan. Sellaisia nykyajan porvarillisen filosofian 
virtauksia ovat ensi sijassa pragmatismi, uuspositivismi ja 
eksistentialismi.

Paljastaessaan erään nykyajan subjektiivisten idealistien 
suosiman menetelmän V. I. Lenin kirjoitti kääntyen tuollaisten 
koulukuntien kannattajien puoleen: »Sanoissa te poistatte vasta
kohtaisuuden fyysillisen ja psyykillisen väliltä, materialismin 
(joka pitää ensisijaisena luontoa, materiaa) ja idealismin (joka 
pitää ensisijaisena henkeä, tajuntaa, aistimusta) väliltä, teoissa
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te heti uudelleen pystytätte tämän vastakohtaisuuden, pystytätte 
sen salavihkaa, luopumalla omasta, perusolettamuksestanne!” 1

Nykyajan subjektiivisen idealismin erilaiset koulukunnat kul
kevat kaikki tätä tietä: sanoissa ne poistavat fyysillisen ja psyy- 
killisen välisen vastakohtaisuuden, mutta tosiasiassa ne julis
tavat tajunnan ensisijaisuutta, herättävät eloon idealismin 
karkeimpia muotoja. Niin menettelevät ennen kaikkea pragma
tismin erilaisten suuntien edustajat. Tuon virtauksen johtajana 
oli viime aikoina amerikkalainen filosofi John Dewey 
(1859—1952), joka nimitti teoriaansa instrumentalismiksi. Hän 
sanoi tahtovansa hävittää psyykillisen ja fyysillisen välisen 
eron, ylisti »tiedettä” ja »tieteellisyyttä” filosofian kysymyksissä. 
Samalla hän väitti, että ideat ja teoriat ovat vailla kaikkea 
objektiivista sisältöä ja että ne ovat vain instrumentteja, väli
kappaleita yksilölle hyödyllisten tekojen suorittamisessa. Tieto- 
opissaan Dewey lähti kokemuksesta, mutta tulkitsi kokemusta 
subjektiivis-idealistisesti. Instrumentalismi ei tunnusta mitään 
objektiivisia lainmukaisuuksia, objektiivista totuutta eikä objek
tiivista todellisuuttakaan. Eräät nykyajan idealistit eivät 
suotta-etsi piispa Berkeleyltä »perusteluja instrumentalismin 
hyväksi” 2.

Instrumentalismin filosofia rajoittuu pelkkään pohdintaan 
keinojen, »instrumenttien” tarkoituksenmukaisesta käyttämi
sestä, jotta saavutettaisiin keinojen »mahdollisimman suuri 
soveltuvuus” tarkoituksiin. Dewey ja hänen kannattajansa julis
tavat, että keino on »tosi”, jos. se johtaa toivottuihin tuloksiin, 
menestykseen, suunnitellun toteutumiseen. Dewey ei tunnustanut 
minkäänlaista ontologiaa (oppia olevaisesta) ja katsoi omaksi 
ansiokseen »yrityksen siirtää vanhoja hyvin tunnettuja kysymyk
siä ontologian tasolta tutkimuksen tasolle" 3. Mutta instrumen
talistit rajoittavat kaiken »tutkimuksenkin”, kaiken tiedostuksen 
sovinnaisten »totuuksien”, sovinnaisten oppisanojen yhdistel
mäksi. Kuinka sellaiselta kannalta katsoen voidaan erottaa tieto 
ja tiede vahingollisesta erehdyksestä, harhakuvitelmista? Instru
mentalismi pyyhkii pois laadullisen eron totuuden ja erehdyksen * *

1 V. 1. Lenin, Teokset, 14. osa, ss. 43—44.
* Contemporary British Philosophy, London, N. Y. 1956, p. 373.
* John Dewey and Arthur Bentley, Knowing and the Known, Boston 1949, 

p. 328.
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väliltä. Eräs Deweyn oppilaista ', käsitellessään väitettä henkien 
ja jumalien olemassaolosta, kirjoittaa, että väitettä niiden ole
massaolosta ei ole pidettävä vääränä, vaan mielettömänä tai 
ristiriitaisena. Ei siis ole vääriä, totuutta ja tiedettä vastaan 
sotivia väitteitä, koska ei ole objektiivista totuuttakaan. Par
haassa tapauksessa pragmatistit myöntävät, että on olemassa 
..mielettömiä” tai ..ristiriitaisia” arvostelmia. Kaikki tuollainen 
merkitsee tietenkin suoranaisia ja avoimia myönnytyksiä fideis- 
mille. Viimeisinä elinvuosinaan Dewey oli taipuvainen eräänlai
seen kompromissiin instrumentalismin ja toisen subjektiivis- 
idealistisen suunnan, semanttisen filosofian välillä, joka on 
neopositivismin eli »uuspositivismin” muunnos.

Uuspositivismln kannattajat yhdistyivät aluksi Wienin pii
rissä, joka perustettiin vuonna 1922 itävaltalaisen fyysikon ja 
filosofin Schlickin johdolla. Myöhemmin on uuspositivismi levin
nyt monien maiden, varsinkin USA:n ja Englannin filosofien ja 
luonnontutkijain keskuuteen.

Uuspositivistit sanovat tahtovansa „tehdä filosofiasta tie
teellisen” puhdistamalla sen kaikenlaisesta ..metafysiikasta”. 
Mutta jo ennen heitä esiintyivät samanlaisin vaatimuksin toi
setkin idealistifilosofit, positivistit ja  machilaiset. Uuspositivis- 
min erikoisuutena on vain ajatus ..loogisen analyysin” sovelta
misesta kieleen. Mutta tämänkin ajatuksen he ovat lainanneet 
subjektiiviselta idealistilta Wittgensteiniltä, „Loogis.-filosofinen 
tutkielma” -kirjan tekijältä (1921). »Tieteen filosofian” tehtä
vänä uuspositivistien käsityksen mukaan on poistaa filosofiset 
»näennäisongelmat”, joihin kuuluviksi he laskevat filosofian 
peruskysymyksen, kysymyksen objektiivisesta totuudesta, luon
non ja yhteiskunnan objektiivisista lainmukaisuuksista, ilmiöi
den syy-yhteyksistä jne.

Näiden erittäin tärkeiden tieteellisten ongelmien asemesta, 
•joiden ratkaisemiseksi etevät ajattelijat ovat uurastaneet vuosi
satoja, uuspositivistit ehdottavat rajoituttavaksi kielen »loogi
seen analyysiin”, mikä heidän kannaltaan katsoen on »tieteen 
filosofian” ainoa tehtävä. Niinpä uuspositivisti Schlick väitti, 
että »tieteen filosofian” täytyy perinteellisten filosofisten ongel
mien mielekkyyttä selvittäessään heittää syrjään mielettömät 1

1 Sidney Hook kokoelmassa American Philosophers at Work, N. Y. 1956, 
p. 239.
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kysymykset, kun taas ne, jotka osoittautuvat todellisiksi 
ongelmiksi, on siirrettävä konkreettisten tieteiden edustajien 
ratkaistaviksi. »Niin. ollen”, selitti Schlick, „on kaikilla filosofi
silla ongelmilla seuraava kohtalo: jotkut niistä häviävät, kun 
kieltämme koskevat virheet ja erehdykset tulevat osoitetuiksi, ja 
muut osoittautuvat tavallisiksi tieteellisiksi kysymyksiksi... 
Nämä huomautukset määräävät luullakseni filosofian koko tule
vaisuuden.” 1

Esiintyessään »tieteen filosofian” esitaistelijoina uuspositi- 
vistit pyrkivät itse asiassa filosofian hävittämiseen. Eräänä 
filosofian hävityspyrkimyksen muunnoksena ovat englantilaisen 
uuspositivistin A. Ayerin mielipiteet, joiden mukaan erikois- 
tieteet, fysiikka, kemia, biologia jne., antavat meille kaikki tie
dot, ja filosofia on muka siitä syystä tarpeeton tai filosofin 
merkitys on ainakin vähäinen. »Ainoa mitä hän tietenkin voi 
tehdä, on se, että toimii jonkinlaisena älyllisenä poliisina ja val
voo, ettei kukaan pääse ylittämään rajaa ja siirtymään meta
fysiikan alueelle.” 1 2 »Metafysiikan” alueeseen, jonka rajoja ei 
sallita ylittää, uuspositivistit laskevat kuuluviksi kysymykset 
ajattelun suhteesta olemiseen, maailman tiedostettavuudesta, 
syy-yhteydestä jne. Juuri näistä ongelmista kirjoitti uuspositivis- 
tien niin suuressa arvossa pitämä subjektiivinen idealisti Witt- 
genstein: »Useimmat lauseet ja kysymykset, jotka on kirjoitettu 
filosofisista asioista, eivät ole vääriä, vaan mielettömiä... Eikä 
ole ihmeteltävä, että syvällisimmät ongelmat eivät oikeastaan 
ole ongelmia.” 3

Filosofisten ongelmien poistaminen ja tieteellisen maailman
katsomuksen hävittäminen voi merkitä vain paluuta takaisin, 
uskontoon, ihmisten henkisen elämän esitieteelliseen tilaan. 
Uuspositivistit esiintyvät sanoissa »metafysiikkaa” vastaan ja 
tieteen puolesta, mutta todellisuudessa he taistelevat tieteellistä, 
maailmankatsomusta vastaan, pyrkivät horjuttamaan tieteelli
sen ajattelun perustuksia ja aiheuttavat siten vakavaa vahinkoa 
juuri tieteen kehitykselle, kieltäessään sen oikeuden ja mahdolli
suuden objektiivisen totuuden tiedostamiseen.

1 Ks. L. Beck, Philosophical Inquiry, N. Y. 1956, p. 244.
2 The Revolution in Philosophy, London 1957, p. 78—=79.
* L. Wittgenstein, Tractatus Logico-Philosophicus, London 1955, p. 63.
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..Uusinta muotia” oleva uuspositivismin suunta on semantti
nen filosofia.1 Semanttinen filosofia menee vielä pitemmälle 
kuin muut subjektiivisen idealismin suunnat muodollisuudessa 
ja käsitteiden skolastisessa tarkastelussa, pyrkimyksessä poistaa 
niistä objektiivinen sisältö. Nykyisin on olemassa muutamia 
semanttisen filosofian koulukuntia, niiden joukossa »akateemi- 
nen koulukunta” (Carnap, Tarski), ..yleisen semantiikan” koulu
kunta (Korzybski, Hayakawa) sekä Richardsin ja Ogdenin 
koulukunta. Näiden koulukuntien edustajat lisäävät erilaisia 
vivahteita semanttiseen filosofiaan ja eroavat toisistaan poliit
tisilta katsomuksiltaan, mutta koulukuntien ideologinen olemus 
on sama.

Semanttisen filosofian pääedustaja on Rudolf Carnap, joka 
aikaisemmin oli uuspositivistisen Wienin piirin jäsen, mutta 
josta nyt on tullut eräs USArn johtavista porvarillisista filoso
feista. Carnap on esittänyt »käsitteiden rakentumisteorian”, 
jonka mukaan kaikki minkä kanssa tarkkailija, tiedemies, on 
tekemisissä, muodostuu subjektin tiedostustoiminnan välityk
sellä, subjektin muokatessa käsitteet ja siten myös tiedostuksen 
objektit. Filosofian tehtävä rajoittuu käsitteiden erittelyyn, 
»metafyysisen” merkityksen poistamiseen niistä (niiden sisällön 
sellaiseen muotoiluun, joka ei viiltäisi ulkomaailman olemassa
oloon, sillä sen tunnustamista nimitetään »metafysiikaksi”).

Tuollainen erittely vaatii huomion kiinnittämistä vain käsit
teiden sanallisten ilmaisujen ja yhdistelmien muodollisiin sään
töihin, mutta ei niiden reaaliseen sisältöön. »Kielen looginen 
lauseoppi”, sellaisen nimen on Carnap antanut eräälle teoksel
leen, jossa hän muodollista menetelmää soveltaen tarkastelee 
tieteessä käytettyjä oppisanoja ja niiden yhdistelmiä. Carnap on 
sitä mieltä, että filosofian ongelmat eivät kuulu objektiiviseen 
olemiseen, vaan tieteen kielen semanttiseen rakenteeseen.1 2 Täl
löin semanttisen filosofian edustajat ovat sovinnaisuuden kan
nalla; sama Carnap selittää jyrkästi: »Olla reaalinen tieteelli
sessä mielessä merkitsee järjestelmän aineksena olemista...” 3

1 Semanttinen filosofia on erotettava semantiikasta matemaattisen logii
kan osana, samoin semantiikasta (semasiologiasta) kielitieteellisenä oppi
aineena, joka tutkii kielen merkityksellistä puolta.

2 Ks. R. Carnap, Introduction to Semantics, USA, 1946, p. 260.
* Ks. Semantics and the Philosophy of Language, USA, 1952, p. 210.
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Semanttisen filosofian kannalta katsoen nykyajan tieteelliset 
saavutukset osoittavat, että »se mitä nimitetään 'objekteiksi’ tai 
'objektiiviseksi’, ei ole mitään muuta kuin yksinkertaisia hermo- 
toiminnallisia rakennelmia meidän päässämme...” 1 Siis ihmis
aivot luovat koko äärettömän maailman!

Tuollainen suunta on aiheuttanut vastaväitteitä jopa eräiden 
idealismin kannattajienkin keskuudessa, sillä semanttisen filo
sofian kannalta katsoen ei voida erottaa todellista tietoa tyhjistä 
tai vahingollisistakaan kuvitelmista, harhanäyistä. Ihmiskunta 
olisi luonnollisestikin jo aikoja sitten eksynyt pimeyteen, jos se 
olisi pitänyt ohjeenaan tuollaista filosofiaa, jonka mukaan kortti
pelin säännöt ja fysiikan lait eivät itse asiassa mitenkään eroa 
toisistaan. Juuri siten järkeilevät subjektiivisen idealismin kan
nattajat, jotka halventavat tiedettä kieltämällä sen objektiivisen 
sisällön ja nimittävät tieteen lakeja pelkästään loogisiksi johto
päätöksiksi tiedemiesten keskeisen sopimuksen perusteella ehdol
lisesti hyväksytyistä edellytyksistä. Itävaltalaisen uuspositivis- 
tin Schlickin mukaan universaalinen laki eli teoria on „sääntö 
tai ohjekokoelma tiettyjen arvostelmien johtamiseksi toisista 
tietyistä arvostelmista” 2. Ihmis järkeä, joka tiedostaa yhä uusia 
luonnon salaisuuksia, selvittää yhteiskuntaelämän pohjimmaista 
perustaa ja analysoi ajatusta itseään, nuo filosofit kuvailevat, 
Puäkinin sanoja käyttääksemme, »tyhjässä touhussa kiehu
vaksi”.

Tieteellisen maailmankatsomuksen ilmaantumisen aikakau
della parhaat ajattelijat saivat astua polttorovioille ja kidutus- 
kammioihin totuutta puolustaessaan. Porvaristo oli silloin nou
seva luokka. Nykyajan imperialistista porvaristoa ei kiinnosta 
kysymys »mikä on totuus”. Se ei välitä tieteellisen tutkimuksen 
suunnasta, sillä kuten pragmatismin perustaja James sanoi, 
totta on kaikki mikä on hyödyllistä. Mutta porvariston taantu- 
muspiireille on esimerkiksi hyödyllistä se, että tiede muuttuisi 
luovasta voimasta hävittäväksi voimaksi j"a palvelisi sodan 
valmistelua.

Mutta edistyksellinen ihmiskunta toivoo, että tiedettä innoit
taisivat sosialistisen humanismin suuret ja ylevät aatteet ja että * *

' A. Korzybski, Science and Sanity, USA, 1945, p. XX.
* Contemporary British Philosophy, p. 373.
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se palvelisi kansaa ja edistyksen asiaa. Ihmiskunta ei voi sallia, 
että tiede »vapautettaisiin” sitä innoittavasta maailmankatso
muksesta ja että siitä tehtäisiin pelkkä kokoelma sääntöjä ja 
ohjeita, joissa osoitetaan, kuinka on suoritettava kokeiluja ja 
kuinka niistä on tehtävä loogisia johtopäätöksiä. Hitleriläisetkin 
suorittivat Majdanekin leireillä täysin logiikan sääntöjä ja laa
dittuja ohjeita vastaavia tieteellisiä kokeiluja. Mutta sehän oli 
mitä suurinta konnamaisuutta!

Eräät nykyajan subjektiivisen idealismin edustajat ovat tun
teneet niiden uuspositivististen teorioiden tyhjyyden, jotka väit
tävät, että filosofinen ajattelu on tuomittu liukumaan ikuisesti 
ilmiöiden pinnalla, tunkeutumatta niiden olemukseen. Asian 
korjaamisen ovat ottaneet tehtäväkseen fenomenologian (kreik
kalaisesta sanasta fenomen= ilmiö) kannattajat, jotka ovat 
yrittäneet subjektiivisen idealismin kannalta tulkita olemuksen 
ja ilmiön välistä suhdetta. Seuraten tämän koulukunnan perus
tajan, saksalaisen filosofin Husserlin (1859—1938) jälkiä, he 
ovat selittäneet olevansa valmiit myöntämään, että jokaiseen 
tosiasiaan sisältyy siihen kuuluvana osana olemus, joka saavu
tetaan »intuitiivisesti”. Mutta he selittivät sekä olemuksen että 
ilmiön vain tajunnan tilaksi ja siten jättivät nuo molemmat 
käsitteet vaille kaikenlaista reaalista sisältöä. Tuon suunnan 
edustajat ovat ehdottaneet filosofista ajattelua tutkittaessa otet
tavaksi käytäntöön niin sanottu fenomenologinen metodi, joka 
sisältyy siihen, että kysymys näiden tai noiden olioiden tai 
ilmiöiden reaalisesta olemassaolosta pannaan »sulkeisiin” , jäte
tään filosofin tarkastelun ulkopuolelle. Fenomenologisti kieltäy
tyy päättämästä, mikä tajunnan ilmoitus vastaa todellisuutta 
ja mikä on vain näennäisyyttä. Näin ollen tuo teoria sulkeutuu 
tajunnan puitteisiin, eikä kukaan, joka asettuu fenomenologian 
kannalle, voi loppujen lopuksi vetää minkäänlaista rajaviivaa, 
joka erottaa reaalisesti olemassaolevan kuvitellusta ja totuuden 
harhaluulosta.

Marxilaiset puoltavat totuutta selvittävää tiedettä, sellaista 
tiedettä, jonka tie on viitoitettu kansan palvelemista tarkoitta
villa teoilla. Yhdessä kaikkien edistyksellisten ihmisten kanssa 
marxilaiset vastustavat tieteen muuttamista konnantöiden väli
kappaleeksi tai kilpailumaiseksi visailuharrastukseksi jne. Toisin 
sanoen kaikki edistykselliset voimat esiintyvät tieteellisen
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maailmankatsomuksen puolesta, joka valaisee ihmiskunnan tietä 
eteenpäin.

Nykyajan subjektiivinen idealismi osoittaa ihmiskunnalle 
tietä taaksepäin, mutta ei eteenpäin. Subjektiivisen idealismin 
tie merkitsee täydellistä loittonemista kaikista edistyksellisen 
ajattelun saavutuksista, jopa aikaisemmista, merkitykseltään 
suhteellisen edistyksellisistä idealismin klassillisten järjestel
mien perusajatuksistakin, se merkitsee kaiken idealistisessa filo
sofiassa joskus esiintyneen taantumuksellisen tehostamista. Sel
vän kuvan tästä nykyajan porvarillisen filosofian aatteellisesta 
rappeutumisesta antaa nykyaikainen eksistentialismi.

Eksistentialismin filosofian lähtökohtana on olemassaolon 
käsite (latinan sanasta exsisto), jolla tarkoitetaan »inhimillis- 
konkreettista olemassaoloa”. Toisin sanoen eksistentialistien 
kannalta katsoen ei olemassaolo ole mahdollista ilman olemassa
olon havaitsemista, elämystä. Se on siis tietyn yksityisen subjek
tin olemassaoloa: on muka järjetöntä puhua olemassaolosta 
subjektin ulkopuolella. „Jos minä nimitän ei-minää maail
maksi", kirjoittaa saksalainen eksistentialisti Jaspers, „niin 
voin käsittää tuon ei-minän olevaksi vain yhdessä minun kans
sani.” 1 Tuossa ajatuksessa ei ole hitustakaan uutta siihen ver
rattuna, mitä piispa Berkeley aikoinaan kirjoitti. »Uutta” eksis
tentialistisessa subjektiivisessa idealismissa on kenties vain se, 
että eksistentialistit eivät tarkastele subjektia tiedostamisen 
subjektina, vaan kärsivänä, huolien ja pelon ym. painamana 
olentona. Eräs eksistentialismin perustajista, saksalainen filo
sofi Heidegger, ymmärtää ihmisen olemassaolon niin, että se 
lähtee »tyhjästä” ja tulee »tyhjään”, ts. kuolemaan. Sillä tavoin 
subjektiivinen idealismi autioittaa persoonallisuuden, typistää 
pelkäksi kuolemiseksi ihmisen elämän, joka on täynnä toimin
taa, taistelua ja luovaa työtä. »Filosofoiminen merkitsee kuole
misen opettamista”, tällaisen yhteenvedon eksistentialisti 
Jaspersin teoriasta tekee porvarillinen filosofianhistorioitsija 
Bocheriski. Ei ole kumma, että Jaspersista on tullut eräs atomi
sodan ja ihmisten joukkosurman saarnaajista.

Jaspersia ja hänen kaltaisiaan koskevat NKP:n XXII edus
tajakokouksessa N. S. Hrustäevin lausumat sanat: »Paatuneim-

1 K- Jaspers, Philosophie, B. I, Berlin 1932, S. 62.

744



mat imperialistit, jotka seuraavat periaatetta ‘meidän jälkeemme 
vedenpaisumus’, julistavat avoimesti pyrkivänsä uuteen sota- 
seikkailuun. Pelotellen kansoja imperialismin ideologit yrittävät 
levittää eräänlaista toivottomuuden ja epätoivon filosofiaa. He 
kirkuvat hysteerisesti: 'Mieluummin kuolema kapitalismin valli
tessa kuin elämä kommunismin vallitessa!’ Heitä ei nähkääs 
miellytä vapaiden kansojen kukoistus. He pelkäävät, että heidän
kin maassaan kansat lähtevät kulkemaan sosialismin tietä. 
Luokkavihan sokaisemina vihollisemme ovat valmiit syöksemään 
koko ihmiskunnan tuhoisaan sotaan. Mutta imperialisteilla alkaa 
olla yhä vähemmän mahdollisuuksia hyökkäysaikeittensa toteut
tamiseen. He käyttäytyvät kuin se raihnas ja himokas vanhus, 
jonka voimat olivat ehtyneet, ruumiilliset kyvyt heikenneet, 
mutta kiihkeät halut säilyneet entisellään.” 1

Oli aika, jolloin porvariston filosofit pitivät itseään elämän 
opettajina, nyt he ovat kuoleman ja rappion saarnaajia. Kauan 
sitten on sanottu, että filosofia on »ajatukseen sisällytetty aika
kausi”; Jaspersin filosofiassa on ajatukseen sisällytetty lahoa
van kapitalismin aikakausi.

Eksistentialistien käsityksen mukaan »olemassaolo” edeltää 
ihmisen »olemusta”. Kivi tulee kiveksi jo pelkällä olemassaolol
laan ja pysyy kivenä koko olemassaolonsa ajan, kun taas »ole
massaoloaan’’ aloittava ihminen ei ole vielä se mikä hän voi olla, 
hän »valitsee” myöhemmin »olemuksensa”. Mutta ihminen, joka 
eksistentialistien tahdosta on vailla olemista yhteiskunnallisena 
olentona ja vailla objektiivisen tiedon valoa ja tuomittu harhai
lemaan alituisesti pimeässä, kokee alituista »olemisen murhe
näytelmää”, »riutumista”, vaikka hänellä onkin oikeus »valita 
olemus”. Hän rakentaa maailmaa toivomuksensa mukaan, mutta 
hän on kaiken aikaa tekemisissä aistihavainnon, tieteellisten 
käsitteiden tai uskonnollisten katsomusten muodossa esiinty
vien »salakirjainten” kanssa, ja kaikki nuo »salakirjaimet” puhu
vat hänelle »tuonpuoleisen” olemassaolosta, jota hän voi lähes
tyä ainoastaan intuitiivisesti. Eräät eksistentialistit (G. Marcel) 
sisällyttävät filosofiaansa runsain mitoin kristillistä jumaluus
oppia, uskontoa, joka muka on johtava ihmisen pois 
»riutumisen” tilasta. Toiset (Heidegger, Sartre) pysyvät

1 Tie kommunismiin, s. 24.
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»pessimistisen ateismin” asenteissa, mutta hekään eivät näytä 
opillaan tietä tieteelliseen tietoon, vaan mystiikkaan.

Merkkinä nykyajan idealismin rappeutumisesta on paitsi eri
laisten subjektiivis-idealististen koulukuntien ja suuntien laaja 
leviäminen, myös objektiivisen idealismin yhteensulautuminen 
jumaluusopin kanssa. Tunnetuimmat objektiivisen idealismin 
suunnat ovat nykyisin personalismi ja uustomismi.

Personalismia, joka on levinnyt USA:han (Flewe!ling, 
Hocking, Brightman), Ranskaan (Mounier) ja joihinkin muihin 
kapitalistisiin maihin, mainostavat sen kannattajat »persoonalli
suuden filosofiana” (koulukunnan nimi johtuu latinan sanasta 
persona). Personalismin kannalta katsoen maailmankaikkeus 
on persoonallisuuksien hierarkiaa: persoonallisuuksia ovat 
kaikki luonnon esineet, elävät olennot, ihminen ja vihdoin abso
luuttinen persoona, jumala. Julistaen yksilöllisyyden periaatteen 
kosmiseksi periaatteeksi person alistit selittävät, että »ihmisen 
oikeudet, ihmisen persoonallisuuden tunnustaminen ja vapaus 
ovat olemassaolon kulmakiviä" ’. Mutta kaikki nuo julistukset 
ovat vain mainosikkuna, jonka takana piilee aivan päinvastainen 
sisältö. Personalistit saarnaavat ja puolustelevat itse asiassa 
orjuutta ja ihmisen persoonallisuuden alentamista, sillä he aset
tavat yksilöiden yläpuolelle »jumalallisen tahdon”, jumalallisen 
persoonan, jonka heikko kuvastus todellinen persoonallisuus hei
dän oppinsa mukaan on. He saarnaavat nöyryyttä ja alistumista 
»jumalan tahtoon” kahlehtien siten ihmisen tahtoa ja järkeä.

Personalistien filosofia on henkisen itsekehittämisen ja 
uudistamisen propagandaa, uuden, ihmisarvoisen elämän puo
lesta käytävän taistelun asemesta. »On taisteltava uuden sielun 
eikä uuden maailman puolesta” 1 2, kirjoittaa Flewelling. Kään- 
täessään samat asiat politiikan kielelle Flewelling selittää: 
»Vaara ei nykyisin ole niinkään paljon lähtöisin pommien ole
massaolosta kuin ihmisten turmeltuneisuudesta.” 3 Ei siis kan
nata taistella ydinasetta vastaan, vaan on sen sijaan ryhdyttävä 
muuttamaan »syntistä ihmisluontoa” kasvattamalla nöyryyttä ja 
alistumista »jumalalliseen tahtoon”.

1 Ks. aikakauslehteä „The Personalist”, Summer 1956, p. 233.
2 Flewellingin kirjoitus aikakauslehdessä „The Personalist”, Winter 1956,

p. 11.
3 „The Personalist”, Summer 1956, p. 234.
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Samanlaisia reseptejä personalistit antavat myös kapitalis
min synnyttämien yhteiskunnallisten epäkohtien voittamiseksi. 
He puhuvat »persoonallisuuksien yhdenvertaisuudesta”, mutta 
se on vain »henkisten olemusten” yhdenvertaisuutta, yhdenver
taisuutta »jumalassa”, »hengessä”, mutta ei lainkaan reaalisten 
ihmisten reaalista taloudellista ja sosiaalista yhdenvertaisuutta. 
Mutta sellaisesta »yhdenvertaisuudesta” puhuivat jo Seneca ja 
kirkkoisät muinaisen Rooman aikoina tunnustaen orjan ja orjan- 
omistajan »henkisen yhdenvertaisuuden”. Nykyiset idealistit 
eivät ole keksineet mitään uutta kapitalistisen orjuuden pyhittä
miseksi ja ikuistamiseksi.

Filosofisen ja tieteenomaisen oppisanaston upeaan kaapuun 
pukeutunutta jumaluusoppia on toinenkin nykyajan objektiivisen 
idealismin laajalle levinnyt virtaus, uustomismi, joka yrittää 
herättää eloon katolisen kirkon pyhimykseksi julistaman katoli
sen jumaluusoppineen Tuomas Akvinolaisen (1225—1274) oppia. 
Tämän keskiaikaisen skolastikon mukaan on uusi virtauskin 
saanut nimensä (lat. Thomas= Tuomas).

Eräs uustomismin huomattava edustaja, Collins (USA), väit
tää kirjoituksessaan, jolla on kuvaava nimi »Jumala funktiona 
filosofian nykyaikaisissa järjestelmissä” ', että »pyhä Tuomas 
näki selvästi eron jumaluusopillisen viisauden ja filosofisen vii
sauden eli inhimillisen filosofian välillä”, ja selittää sitten aja
tustaan seuraavaan tapaan: »jumaluusopillinen viisaus aloittaa 
jumalan tarkastelusta ja siirtyy siitä luomusten tutkimiseen, 
sillä ne kuuluvat jumalalle ja ovat jumalallisen kaltaisia”; »filo
sofisessa viisaudessa eli inhimillisessä filosofiassa alkaa tutki
mus, itsestään luoduista aistimellisista olioista, joita tutkitaan 
niiden omia syitä vastaavasti, ja vasta lopussa päästään juma
lan käsittämiseen”. Kuten näemme, ero ei ole suuri: jumaluus
oppi aloittaa jumalasta, kun taas filosofian tulee päätyä 
jumalaan.

Eräs uustomistisen filosofian pääajatuksista on ajatus uskon 
ja tiedon, ts. uskonnon ja tieteen »sopusoinnusta”. Uustomistit 
selittävät, että heidän on onnistunut voittaa ristiriidat tieteen ja 
uskonnon välillä, sovittaa ne keskenään ja määrätä niiden 
kompetenssin rajat. Todellisuudessa uustomistinen uskon ja 1

1 Kokoelmassa American Philosophers at Work, N. Y. 1956, p. 197.
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tiedon ,.sopusoinnun” periaate alistaa tieteen uskonnon mää
räysvaltaan; uustomistit pitävät uskonnollisia dogmeja järjen 
yläpuolella olevina, jumalalta saatuina korkeimpina totuuksina. 
Sanomassaan niin sanotun Paavillisen tiedeakatemian 25-vuo- 
tispäivän johdosta paavi Pius XII antoi tieteelle määräyksen 
tuoda ilmi jumalan täydellisyys; sellaisen ..tieteen” ohjaaman 
tajunnan tulee ..päästä selville filosofisista perusteista, joilla 
kristillinen viisaus tavallisesti todistaa jumalan olemassaolon”.

Uustomistit samoin kuin personalistitkin selittävät, että hei
dän filosofiansa keskiössä on ihminen. He puhuvat hyvin laveasti 
»persoonallisuuden arvosta” ja vakuuttavat, että heille on tun
nettu tie, jolla voidaan välttää kaksi »vaarallista äärimmäi
syyttä”, individualismi ja kollektivismi. Itse asiassa ei tuo pyr
kimys individualismin ja kollektivismin yläpuolelle asettumi
sesta ole muuta kuin »jumalan tahtoon” alistumisen saarnaa
mista, uskonnollisen moraalin propagandaa. Uustomistit jakavat 
ihmisen, kuten jumaluusoppineiden tuleekin, katoavaan ruumii
seen ja kuolemattomaan sieluun, mutta ovat keksineet tälle 
uskonnolliselle jaolle uusia oppisanoja ja käsitteitä. He väittävät, 
että ihminen on toisaalta yksilö, jonka elämä on fyysisten ja 
historiallisten lakien alainen, mutta toisaalta hän on persoonal
lisuus, joka pyrkii jumalaan ja tiedostaa tätä. Collins on siis 
jossakin määrin oikeassa väittäessään, että uustomismi aloittaa 
filosofiasta ja päätyy aivan tavalliseen jumaluusoppiin.

Samaan menetelmään perustuvat uustomistien mietteet luon
nosta. Ranskalainen uustomisti J. Maritain on kirjoittanut kir
jan »luonnon filosofiasta”, jossa hän pyrkii sopeuttamaan nyky
ajan tieteen todistuksia Tuomas Akvinolaisen skolastisiin 
kaavoihin ja luomaan sitä tietä »nykyajan luonnontieteen meta
fysiikan” samaan tapaan kuin skolastikot sen tekivät. Uustomis
tit väittävät, että he tutkivat »aistimellisen ja muuttuvan olevai
sen olemusta”, mutta asiaan tutustuttaessa osoittautuu, että tuo 
»olemus” on »muuttumaton ja tiedostamaton”, jonkinlainen hen
kinen substraatti, joka liittää yhteen luonnon ja sen »luojan”.

Ajattelua käsitellessään uustomistit niin ikään verhoavat 
uskonnollisia dogmeja psykologiasta lainatuilla fraaseilla. He 
ylistelevät »itsehavaintoa” tulkiten tällöin psykologiset proses
sit »sisäiseksi näkemykseksi” ja päätyvät sillä tavoin jumaluus
opin »jumalallisen ilmoituksen” psykologiseen »perusteluun”.
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Uustomismi on pääasiassa katolisen taantumuksen filosofiaa. 
Katoliset tutkimuslaitokset ja yliopistot Länsi-Euroopassa ja 
Amerikassa ovat sen teoreettisia keskuksia ja Vatikaani ohjailee 
uustomistien toimintaa. Kapitalistien antama avokätinen tuki ja 
katolisen kirkon omat suuret varat tarjoavat vankan aineellisen 
perustan uustomismin propagandalle. Uustomistien toimesta 
ilmestyy kolmattakymmentä aikakauslehteä ja vuosittain jul
kaistaan satoja kirjoja. Uustomismi on kiinteässä yhteydessä 
paitsi kirkkoon myös katolisten puolueiden toimintaan Rans
kassa, Italiassa ja Länsi-Saksassa. Uustomismin poliittinen 
ohjelma on: ..kristillistä” yhteiskuntajärjestystä saarnaamalla 
voimaansaattaa jonkinlainen feodaalisen hierarkian mallinen 
..ammatillinen säätyjärjestelmä”, jonka tarkoituksena on vie
roittaa työtätekeviä luokkataistelusta ja istuttaa heidän tajun
taansa porvarillista ..luokkarauhan” ajatusta. Uustomismi, 
samoin kuin kristillismielinen personalismi ja muut jumaluus- 
opillis-filosofiset virtaukset, kuuluu nykyajan klerikalismin sekä 
niiden monopolipääoman tukemien pappisvaltaisten puolueiden 
ja järjestöjen ideologiaan, jotka käyttävät monopolipääoman 
etupyyteiden hyväksi työtätekevien uskonnollisia tunteita, heidän 
taikauskoisia käsityksiään ja ennakkoluulojaan. Ranskan ja Ita
lian kommunistiset puolueet arvostelevat katolisia teoreetikkoja, 
paljastavat heidän parjaushyökkäilyjään marxilaisuutta ja 
kommunismia vastaan ja osoittavat katolisten teoriain luokka- 
olemuksen imperialistisen taantumuksen aseena.

Porvarillisen filosofisen ajattelun syvä rappiotila saa varsin 
selvän ilmauksensa yhteiskuntakehitystä koskevissa nykyaikai
sissa porvarillisissa teorioissa ja historiallista prosessia käsitte
levissä opeissa.

3. Nykyajan porvarillinen historianfilosofia

„19. vuosisadan loppu”, kirjoittaa ranskalainen filosofianhis- 
torioitsija Brehier, „oli historianfilosofian rappeutumisen todis
tajana. Tuon filosofian tarkoituksena oli näyttää ihmiskunnan 
nykyinen tila eräänlaisen kehityksen vaiheena ja siten selittää
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ihmistä hänelle itselleen. 20. vuosisadan alussa joutui itse histo
ria tietona menneisyydestä hyökkäysten kohteeksi...” * 1

Sotaretken historiaa vastaan tieteenä aloittivat uuskantilaiset 
(Rickert, Windelband), jotka väittivät, että historiallinen on aina 
yksityistä, yksilöllistä eikä siinä ole mitään toistuvaa, joten se ei 
ole yleistettävissä. Saksalainen filosofi Dilthey meni vielä pitem
mälle ja julisti historiatieteen olevan vain historioitsijan subjek
tiivisen elämyksen tulosta, ja tämä tulkitsee omalla tavallaan 
hänelle tunnettuja menneisyyden ajatuksia. Historia on tuolta 
kannalta katsoen vain luettelo tapahtumista, joita kukin histo
rioitsija arvioi omalla tavallaan. Nykyisin elävä äärioikeistolais- 
mielinen ranskalainen sosiologianhistorioitsija ja lehtimies 
R. Aron lausuu Diltheyn katsomuksia propagoidessaan: »Jokai
nen aikakausi, jokainen yhteisö luo itselleen uudestaan mennei
syyden...” 2

Samalla kannalla ovat monet nykyajan porvarilliset histo
rioitsijat. Näin ovat porvarillisessa maailmankatsomuksessa 
20. vuosisadan alusta lähtien vallinneet subjektiivis-idealistiset 
virtaukset vaikuttaneet heidän käsityksiinsä. Tuollainen histo
rianfilosofia hävittää tieteellisen historian, sillä tiede, joka sul
kee pois näköpiiristään objektiiviset lainmukaisuudet, julistaa 
ehdotonta relativismia ja kieltää objektiivisen totuuden, lakkaa 
olemasta tiedettä.

Historiallinen materialismi myöntää historioitsijan yhteis
kunnallisten ja filosofisten katsomusten historiallisen luokka- 
sidonnaisuuden, mutta osoittaa samalla, että objektiivinen, luo
tettava, totuudellinen, ennakkokäsitysten vaikutukset ja luokka- 
ennakkoluulot voittava historiatiede on mahdollista. Tätä 
yhteiskuntatiedettä luovat sen edistyneimmän luokan ideologit, 
joka vapauttaa yhteiskunnan riiston kahleista. Marxismi-leni
nismi on sellainen tiede. Juuri siitä syystä marxismilla-leninis- 
millä on mahdollisuus porvarillista historiankirjoitusta eritelles- 
sään erottaa kaikki, mikä siinä on porvarillisen historioitsijan 
näköpiirin luokkarajoittuneisuudesta johtuvaa, todellisesta tie
teellisen ajattelun saavutuksesta. Kaikessa historiallisessa ja

1 Emile Brihier, Transformation de la philosophie fran?aise, Paris 1950, 
p. 149.

1 R. Aron, La philosophie de 1’histoire. Kokoelma L’activit§ philosophique. 
contemporaine en France et aux Etats Unis, Paris 1950, voi. II, p. 327.
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luokkarajoittuneisuudessaan olivat restauraatioajan ranskalais
ten historioitsijain ajatukset luokista ja luokkataistelusta tieteen 
saavutuksia, jotka raivasivat sille tietä eteenpäin.

Lähtiessään subjektiivis-idealistisista edellytyksistä porva
rilliset sosiologit ja  filosofit väittävät nykyisin eri tavoin, että 
historiallisen prosessin objektiivista totuutta on mahdotonta 
tiedostaa. Italialainen filosofi Croce on väittänyt, että jokainen 
historiallinen arvostelma perustuu oman aikansa käytännölliseen 
tarpeeseen, joka sanelee sen, miten tutkija valitsee historialliset 
tosiasiat ja miten hän niitä valaisee. Näin ollen, päättelee hän, 
jokainen historia on ..nykyajan historiaa”. Likipitäen samalla 
tavoin päätteli amerikkalainen filosofi Dewey, joka korostaes-< 
saan historiallisen aineiston valinnan periaatteen ja tutkijan 
suorittaman tämän aineiston ..järjestämisen” merkitystä väitti, 
että historia on »nykyisyyden historiaa”, „sen historiaa, mitä 
nykyisyydelle pidetään tärkeänä”. Tuollainen katsantokanta on 
saanut nimen presentismi (lat. sanasta praesens—nykyaika) ja 
sillä on monia kannattajia, varsinkin USA:ssa.

Eittämätöntä on, ettei historiatiede seiso paikallaan, vaan 
kehittyy. Tietomme menneisyydestä syvenevät ja tulevat täsmäl
lisemmiksi. Samoin kuin korkealle vuorelle nousevalla ihmisellä 
on historioitsijallakin meidän aikanamme .mahdollisuus nähdä 
menneisyyttä kauemmas, ja syvemmälle kuin 18. ja 19. vuosia 
sadan historioitsijalla. Ilmeistä on sekin, että porvarillisten 
historioitsijoiden luokkakantaisuus ei auta heitä saamaan sel- 
ville historiallisen prosessin todellisia ääriviivoja, vaan päin
vastoin pakottaa heitä vääristämään menneisyyttä, esimerkiksi 
ummistamaan silmänsä joukkojen esittämättä osalta, korosta- 
maan liikaa sankareiden toimintaa, näkemään historiassa hen
gen tai »jumalallisen tahdon” ilmaustanne. Mutta siitä seikasta, 
että porvarilliset historiankirjoittajat perääntyvät totuudesta 
luokkapyyteiden vuoksi ei voida suinkaan tehdä filosofista 
johtopäätöstä, ettei mitään historiallista totuutta ole eikä voi 
olla.

Nykyajan porvarillinen historianfilosofia ei kulje eteenpäin, 
vaan taaksepäin 18. ja 19. vuosisadan filosofisen ajattelun saa
vutuksista. Se yrittää herättää henkiin vanhoja, aikansa eläneitä 
idealistisia käsityksiä yhteiskunnallisesta prosessista. Huomat
tava englantilainen tiedemies Arnold Toynbee, joka on omista-.

751



nut pääteoksensa historianfilosofian yleisille kysymyksille', on 
antanut näytteen siitä, millaisia muutoksia porvariston aikaisem
mat historianfilosofiset käsitykset saavat kokea.

Toynbee kieltää historiallisen prosessin yhtenäisyyden. Van
haa historianfilosofiaa vastaan hyökätessään hän käyttää seu- 
raavaa vertausta: ihmisyhteiskunnan yhtenäisen historiallisen 
kehitysprosessin rakenteleminen on samaa kuin bambusauvojen 
liittäminen toisiinsa; tuloksena sellaisesta puuhailusta muodos
tuu pitkä seiväs, mutta eihän kukaan usko, että bambu on kasva
nut sillä tavoin. Toynbee on sitä mieltä, että noin menetellään 
silloin, kun Kreikan historia, Rooman historia tai toisten maiden 
ja  kansojen historia yhdistetään yhtenäiseksi historialliseksi pro
sessiksi. Toynbeen mukaan maailmanhistoria jakautuu erillisiin 
sivilisaatioihin, joista kullakin on oma historiansa, syntymänsä 
ja  kuolemansa. Englantilainen historioitsija Stanley Casson, 
joka on omaksunut Toynbeen teorian, on ehdottanut maailman
historiaa nimitettäväksi „kokeellisten sivilisaatioiden labora
torioksi” * 2.

Toynbee suo historialliselle prosessille vain näennäisen yhte
näisyyden kiertokulun eli jaksoittaisuuden teorialla. Tämä teoria 
sai laajan levinneisyyden 1920-luvulla »länsimaisen kulttuurin 
häviötä” ennustaneen saksalaisen taantumuksellisen filosofin 
Spenglerin kirjan ilmestymisen jälkeen. Toynbeen teorian mu
kaan tietty sivilisaatio, kun se on saavuttanut kukoistuksensa, 
rappeutuu ja kuolee; sen tilalle tulee toinen sivilisaatio, joka 
aloittaa saman tien; historiallinen prosessi kiertää siis ympyrää. 
Sivilisaation perikato tapahtuu »sosiaalisen kokonaisuuden” 
hajoamisen tuloksena, kärkevien yhteiskunnallisten ristiriitojen 
kasautumisesta. Mutta sivilisaation kehitys riippuu Toynbeen 
mukaan viime kädessä tajunnan, aatteiden kehityksestä; pääosaa 
esittävät tällöin uskonnolliset aatteet. Tässä Toynbee toistelee 
iänikuisia ja kauan sitten kumottuja idealismin alkeita.

Tärkein johtopäätös Toynbeen teoriasta on se, että jos kapi
talistinen järjestelmä luhistuu, niin historia ei mene eteenpäin, 
vaan taaksepäin. Onko näin ollen pyrittävä kapitalistisen riisto- 
järjestelmän kumoamiseen?

* A. Toynbee, A Study of History.
2 S. Casson, Progress and Catastrophe, London 1937, p. 114.
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Näin teoriat, jotka kieltävät historiallisen prosessin, paljas
tavat todelliset luokkakasvonsa. Noiden taantumuksellisten teo
rioiden tarkoituksena on johtaa ihmiskunnan katseet pois valoi
sasta tulevaisuudesta ja jättää ihmisten yhteiskunnallinen 
toiminta vaille uuden yhteiskunnan rakentamisen suurenmoista 
näköalaa. Ihmiskunnan osana on parsia ja paikkailla kapitalis
min rakennusta, jonka katon alla se muka on tuomittu ikuisesti 
•elämään.

Ei ainoastaan Toynbeella ole tällaisia historianfilosofisia ra
kennelmia. Monet nykyajan porvarilliset filosofit ovat luopuneet 
yhteiskunnallisen edistyksen käsitteestä ja lähteneet sotajalalle 
yhteiskunnan elämässä suoritettavien edistyksellisten muutosten 
ajatustakin vastaan.

Historioitsijoiden ja sosiologien kirjoissa saattaa usein 
tavata sellaisia mielipiteitä, että vanhan historianfilosofian esit
tämät ajatukset olivat harhakuvitelmia ja paloivat poroksi todel
lisuuden tulessa, että aivan kelvottomia ovat niin 18. vuosisadan 
ranskalaisten valistusfilosofien kaavat, joissa puhutaan järjen 
lopullisesta voitosta, kuin Hegelin historianfilosofinen kaavakin, 
sillä siinä on puhe kehityksestä.

Huomattava amerikkalainen sosiologi Ogburn julisti vuosi
satamme 20-luvulla, että sanoista ..edistys”, ..evoluutio” ja 
..kehitys” on tehtävä loppu, koska nuo käsitteet perustuvat toi
siaan seuraavien yhteiskunnan kehitysvaiheiden väistämättö
myyden tunnustamiseen. Ogburn, joka vaati noiden käsitteiden 
karkottamista nykyajan sosiologiasta, ehdotti pidettäväksi kiinni 
..tiukan tieteellisestä” termistä »yhteiskunnalliset muutokset” '. 
Yhteiskunnassa tapahtuu muutoksia, mutta mihin suuntaan ne 
käyvät, sitä me muka emme tiedä emmekä voikaan tietää, sel
laista kysymystä ei pidä esittääkään. Tuo teoria on muodostunut 
porvarilliselle sosiologialle ajanmerkiksi.

»Yhteiskunnallisen muutoksen” käsitteen käytäntöön ottami
nen nykyajan porvarillisessa sosiologiassa ja historianfiloso
fiassa on avannut lavean tien historiallisen prosessin idealisti
selle tulkinnalle. Tuota käsitettä käytellen muuttavat tiedemiehet, 
kuten länsisaksalainen sosiologi Borch kirjoittaa, histo
riallisen muotoutumisen suuren virran »alituisesti tapahtuviksi 1

1 W. Ogburn, Social Change, 1922; ks. myös hänen kirjoitustaan ..Yhteis
kuntatieteiden ensyklopediasta”: Social Change (voi. 3, p. 330—334).
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yhteiskunnallisiksi muutoksiksi, jotka muodostuvat äärettömän 
suuresta määrästä äärettömän pieniä erillisiä prosesseja”1. Se oh 
oikea huomautus: yhteiskunnallisten muutosten käsitteen avulla 
historiallinen prosessi pirstotaan pienen pieniksi erillisiksi pro
sesseiksi, se jätetään vaille yhtenäisyyttä, revitään riekaleiksi. 
Yhteiskunnallisen prosessin linja hajoaa erillisiksi avaruuteen 
sirotelluiksi pisteiksi. Ranskalainen filosofi Brähier on sanonut 
tässä yhteydessä, että nykyajan historianfilosofia ei opeta käsit
tämään historiallista tuokiota pisteenä jollakin suoralla. 
Lisäämme: ei suoralla eikä myöskään käyrällä, esim. spiraalilla. 
Tässä ei ole kysymys yhteiskunnallisen kehityksen suoraviivai
suuden kieltämisestä, vaan itsensä etenevän kehityksen teorian 
kieltämisestä. »Aikojen ketju on mennyt hajalle”, kuten Hamlet 
sanoo. Mutta hajalle ei ole mennyt vain aikojen ketju; yhteis
kuntaelämän ilmiöiden välinen yhteys on mennyt hajalle paitsi 
niin sanoaksemme pystysuorassa, myös vaakasuorassa linjassa, 
yhteiskunnan historian kunkin vaiheen puitteissa. Porvarillisen 
sosiologin tajunnassa on yhteiskuntaelämä hajonnut jokaisessa 
historiallisen kehityksen vaiheessa useihin äärettömän pieniin, 
itsenäisiin erillisiin prosesseihin.

Porvarilliset subjektivistiset käsitykset yhteiskunnallisesta 
kehityksestä kuvastuvat myös nykyajan revisionistien teoreetti
sissa järkeilyissä, joissa kielletään yhtenäiset, kaikille maille 
yleiset kapitalismista sosialismiin siirtymisen lainmukaisuudet; 
revisionistit pitävät tätä siirtymistä kaikkien niiden erillisten ja 
erilaisten »teiden” kokonaisuutena, joita ihmiskunnan on heidän 
käsityksensä mukaan kuljettava hajallaan ja erillään sosialis
miin.

Viime aikoina ovat monet porvarilliset sosiologit kuitenkin 
huomanneet, että hyljätessään yhteiskunnallisen kehityksen 
teorian sekä ylistellessään empirismiä ja uuspositivismia yhteis
kunnallisten ilmiöiden tarkastelussa, he ovat vain myötävaikut
taneet siihen, että länsimaiden sivistyneistön keskuudessa kas
vaa mielenkiinto marxismia-leninismiä kohtaan, joka antaa tie
teelliset vastaukset yhteiskuntatieteiden esittämiin teoreettisiin 
kysymyksiin, sisältää yhteiskuntakehityksen yleisen teorian. 1

1 H. von Borch, Grundlagen der Geschichtssoziologie; A. Weber, Elnffih- 
rung in die Soziologie, Munchen 1955, S. 201.
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Porvarilliset sosiologit ovat havainneet, että he eivät ole vain 
»menettäneet aloitetta" yhteiskuntateorian alalla, vaan, kuten 
he itsekin myöntävät, ovat myös menettäneet kaikenlaisen 
oikeuden selittää, että suorittavat yhteiskuntakehityksen ongel
mien teoreettista tutkimusta.

Samalla on osoittautunut, että empirismistä perääntyessään 
eivät porvarilliset ideologit voi sanoa mitään uutta. He yrittä
vät kaivaa kirstuista esiin 19. vuosisadan lopulla ja 20. vuosi
sadan alussa esiintyneiden idealismin epigonien vanhoja teo
rioita. Niinpä nykyisin mainostetaan voimaperäisesti saksalaisen 
sosiologin Max Weberin teoksia; Weber myönsi sosiaalisen 
rakenteen käsitteellä olevan merkitystä tieteelle, historiallisen 
prosessin lainmukaisuudet jne. Mutta myöntäessään erilaisia 
sosiaalisia rakenteita Max Weber teki sen varauksen, että ne 
ovat vain »ideaalityyppejä", tulosta tiedemiehen älyn toimin
nasta, ja että lait, niiden joukossa myös taloudelliset, ovat vain 
tiedemiehen loogisesti toteamia ideaalityyppejä ilmiöiden väli
sistä yhteyksistä. Juuri tämän vuoksi on Weberin teoria hyvin 
mukava nykyajan porvarillisille ideologeille: se on todellisen 
teorian korvike, yhteiskuntakehityksen lakien tiedostamisesta 
kieltäytymisen verhotumpi muoto kuin mitä ovat empirismi ja 
positivismi.

Yhteiskuntakehityksen teoriana esittelevät monet porvarilli
set sosiologit myös amerikkalaisen professorin Rostowin teo
riaa, jonka hän on esittänyt kirjoissa »Taloudellisen kasvun pro
sessi” ja »Taloudellisen kasvun asteet”. Tuntiessaan, että marxi
lainen oppi yhteiskunta- ja talousmuodostumista yhteiskunta
kehityksen asteiden lainmukaisina ilmiöinä saavuttaa yhä uusia 
voittoja ja vetää puoleensa paljon huomiota länsimaiden tiede
miesten taholta, Rostow on keksinyt oman »korvikkeensa” 
yhteiskunnallisen kehityksen teorialle. Hän esittää päässään 
syntyneen kaavan, jonka lähtökohtana on hyvin epämääräinen 
»perinteellisen yhteiskunnan” käsite. Rostow yrittää yhdistää 
tällä mitään sanomattomalla termillä yhteiskunnan historian 
erilaiset vaiheet — alkukantaisen yhteisöjärjestelmän, orjan- 
omistusyhteiskunnan ja feodalismin. Hänen teoriansa mukaan 
tämän »perinteellisen yhteiskunnan” sisällä kypsyvät »edelly
tykset siirroksen alkamiselle”. Näiden »edellytysten” joukossa 
nähdään erilaisia yhteiskuntaelämän ilmiöitä: tieteen ja kaupan
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kehitystä sekä »taloudellisen aktiivisuuden” epämääräisellä 
käsitteellä peiteltyä kapitalististen suhteiden kypsymistä. Itse 
»siirros” kestää Rostowin mukaan noin 10—20 vuotta, Venäjällä 
se esimerkiksi sattuu vuosille 1890—1914. Sitten seuraa »kypsy
misen” kausi, joka kestää noin 60 vuotta, minkä jälkeen »teolli
nen yhteiskunta” astuu »joukkokulutuksen aikakauteen”. Ei ole 
vaikea huomata, että Rostow yrittää sotkea kaikki yhteiskunta- 
muodostumat, sekoittaa toisiinsa erilaiset sosiaaliset rakenteet 
koettaen sitten »teollisen yhteiskunnan” ja »joukkokulutuksen 
aikakauden” tapaisten käsitteiden avulla »yhdistää” kapitalis
min ja sosialismin. Itse asiassa Rostow vetää omalla tavallaan 
vanhaa riistojärjestelmän ylistelijäin nuottia väittäessään, että 
kapitalismin tilalle ei tule uusi yhteiskuntajärjestelmä, vaan että 
kapitalistinen järjestelmä kehittyy edelleenkin siirryttyään 
»joukkokulutuksen aikakauteen”. »Todistaakseen” tämän todis
tamattomaksi jäävän väittämän Rostow sivuuttaa vaieten 
yhteiskunnan luokkarakenteen, riiston ja luokkataistelun.

4. Yhteiskuntaelämän »tekijäin” ja »alueiden” teoria

Jo 19. vuosisadan lopulla huomattava joukko sosiologeja oli 
sellaisen teorian kannalla, että monilukuiset tekijät määräävät 
yhteiskuntaelämässä tapahtuvat muutokset. Tämän suunnan 
sosiologit kielsivät sen, että yhteiskunnallinen oleminen määrää 
yhteiskunnallisen tajunnan kehityksen ja että tuotantovoimien 
ja tuotantosuhteiden kehitys määrää yhteiskunnan rakenteen ja 
sen kehityskulun. Nuo sosiologit olivat valmiit myöntämään 
marxilaisuuden ansion siinä, että se oli selvittänyt kysymyksen 
taloudellisen tekijän merkityksestä, mutta he pitivät marxilai
suutta »yksipuolisena” ja esiintyivät historiallisen materialismin 
monismia vastaan, »tekijäin monilukuisuuden” puolesta.

III Kansainvälisessä sosiologisessa kongressissa, joka oli 
omistettu »yhteiskunnallisten muutosten” ongelmalle ja pidettiin 
vuonna 1956, nimitettiin tuota suuntaa peräti »johtavaksi” nyky
ajan sosiologiassa. Länsisaksalainen sosiologi von Wiese selitti 
esitelmässään, että aikaisemman, 19. vuosisadan keskivaiheille 
luonteenomaisen »yksisyisen historianselityksen” tilalle on 
nykyisin tullut yhteiskunnallisten ilmiöiden »monilinjainen tul
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kinta” Tässä ei kuitenkaan ole kysymys historiallisen prosessin 
mutkikkuuden ja moninaisuuden ajatuksen puolustamisesta, 
vaan yrityksestä pirstoa se erillisiksi prosesseiksi, jotka liittyvät 
toisiinsa heikosti tai eivät liity ensinkään. „Tekijäin monilukui
suuden” teorian perustelulle oli kongressissa omistettu myös 
huomattavan englantilaisen sosiologin M. Ginsbergin esitelmä, 
jossa hän väitti, ettei joitakin tekijöitä voida pitää toisia tär
keämpinä. ..Yhteiskunnalliset muutokset”, hän sanoi, „aiheutu- 
vat usein erilaisista lähteistä peräisin olevien, mutta toisiaan 
Samassa pisteessä leikkaavien ainesten yhteensulautumisesta tai 
yhteenkokoutumisesta.” 1 2

Ne, jotka edustavat tuollaisia käsityksiä yhteiskuntaelämästä, 
syyllistyvät varsinkin eklektisismiin. Samalla heidän käsityk
siään vaivaa metafyysillisyys, sillä he kieltäytyvät näkemästä 
historiallisten ilmiöiden perustaa ja selittävät ne vain erilaisten 
tekijäin mekaaniseksi kokonaisuudeksi. Sellaisilla teorioilla pei
tellään vain idealistista katsomusta.

Nykyisin korvataan porvarillisten sosiologien keskuudessa 
käsitys yhtenäisen yhteiskunnallisen prosessin erilaisista teki
jöistä yhä suuremmassa määrin käsityksellä yhteiskuntaelämän 
yksityisistä, toisistaan erillisistä alueista eli prosesseista. Niinpä 
esimerkiksi Länsi-Saksassa ovat sosiologi Alfred Weber3 ja 
muut laatineet teorian yhteiskuntaelämän erilaisista alueista 
eli järjestelmistä: ..sosiaalisesta, teknillis-sivistyksellisestä ja 
kulttuurisesta”. Weber väittää, että nämä yhteiskunnan (eli 
rakenteen) alueet eli järjestelmät kiertävät kukin itsekseen, 
kuten kreikkalaisen tähtitieteilijän Ptolemaioksen kehät. Sosio
login tehtävänä on muka tutkia näiden järjestelmien yhtymä
kohtia, ..konstellaatioita”. .»Nähtävästi ollaan oikealla tiellä, kun 
Marxin toteama kehityskulku jäsennellään erillisiin olemassa
olon sosiaalisiin alueihin” 4, kirjoittaa A. Weber ja väittää, että 
pitää luopua yhteiskunnan yleisen evoluution (kehityksen) käsit
teestä ja tutkia erillisiä alueita ja niiden keskinäistä sijaintia 
toisiinsa nähden.

1 Transaciions of the Third World Congress of Sociology, voi. I, p. 5.
2 Sama, s. 17.
3 Ks. A. Weber, Einfuhrung in die Soziologie. Munchen 1955.
4 A. Weber, Das Weltbild unserer Zelt, Numberg 1954, S. 125.
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Kun nykyajan porvarilliset sosiologit torjuvat yhteiskunta
elämän ilmiöiden marxilaisen jaottelun perusta- ja päällysra- 
kenneilmiöihin, reväistyään rikki näiden ilmiöiden ristiriitaisen 
ykseyden, rakentelevat he varsin sekavia kaavoja ihmisten 
yhteiskunnallisen elämän erilaisten alueiden välisistä suhteista. 
Yhteiskuntaelämä paloitellaan tällöin mielivaltaisesti yksityi
siksi prosesseiksi eli erillisiksi tekijöiksi ja alueiksi, ja näiden 
alueiden liikunnan katsotaan olevan tajunnalle alistettuja.

Eräät sosiologit, jotka jakavat historiallisen prosessin erilli
siksi prosesseiksi, alueiksi tai tekijöiksi ja esittävät itselleen 
kysymyksen näiden alueiden keskinäissuhteista, korostavat eri
tyisesti tekniikan kehityksen ja osuuden ongelmaa. He viittaavat 
teknillisten parannusten ja uudistusten valtavaan merkitykseen 
yhteiskuntaelämässä. Ogburn näkee yhteiskunnallisten muutos
ten perussyyn nimenomaan keksinnöissä ja kirjoittaa tämän teki
jän merkityksestä: »Mekaaniset keksinnöt antavat virikkeitä 
sosiaalisille keksinnöille (uudistuksille), ja sosiaaliset keksinnöt 
kannustavat mekaanisiin keksintöihin.” 1 Hän myöntää jonkin
laisen keskinäisen riippuvaisuuden yhteiskunnallisten ilmiöiden 
ja tekniikan välillä. Mutta mikä määrää tekniikan kehityksen, 
mikä on yhteiskunnallisten suhteiden osuus tässä kehityksessä? 
Sellaiseen kysymykseen Ogburn ja hänen kannallaan olevat 
eivät vastaa. He näkevät tekniikan kehityksessä loppukädessä 
pelkästään ihmisen henkisten voimien ja kykyjen kehitystä ja 
toistelevat idealismin aakkosia.

Ogburnin mukaan tekijäin vuorovaikutuksen omalaatuisena 
lakina yhteiskuntaelämässä on henkisen kulttuurin jälkeenjää- 
minen tekniikan kehityksestä. Ogburnin esittämä väittämä on 
nyttemmin tullut yleiseen käyttöön monissa sosiologisissa teo
rioissa. Samantapaista ajatusta kehittelee amerikkalainen sosio
logi Lewis Mumford, joka puhuu tekniikan liiallisen kehittymisen 
»vaarasta”, teknilliseen edistykseen innostumisen »turmiollisuu
desta”.

Tuon sosiologian suunnan päävika on siinä, että sen kannat
tajat tarkastelevat tekniikkaa yhteiskunnallisten suhteiden ulko
puolella, omistussuhteiden ulkopuolella ja pitävät tekniikan kehi
tystä pelkkänä hengen kehityksenä. Mutta yhteiskunnallisten

1 Ks. Elmer, Contemporary Social Thought, Pittsburgh 1956, p. 183.
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suhteiden ulkopuolella ei ole minkäänlaista tekniikan kehi
tystä.

Ne, jotka kannattavat teoriaa teknillisen tekijän, teknillisten 
keksintöjen ensisijaisuudesta yhteiskuntaelämässä, eivät voi 
todeta, missä ilmenee ja miksi on olemassa yhteys tekniikassa 
tapahtuvien ja yhteiskunnallisten muutosten välillä, missä on 
itse yhteiskunnallisten muutosten olemus. Porvarilliset sosiolo
git eivät voi selittää sitä tosiasiaa, että teknillinen edistys impe
rialismin aikakaudella tuo usein mukanaan taantumista toisilla 
aloilla, erittäinkin ihmisten henkisen elämän alalla, jota kapita
lismi säälimättömästi runtelee. Ogburn ja hänen hengenheimo
laisensa eivät näe tai eivät halua nähdä, että kapitalismin 
tuotantosuhteet ovat eläneet aikansa ja että juuri tästä saa seli
tyksensä »kulttuurin jälkeenjääminen” tekniikasta nykyajan 
kapitalistisessa maailmassa.

Imperialistit eivät käytä atomienergiaa ihmiskunnan hyväksi, 
vaan ihmisten joukkosurmavälineiden valmistamiseen. Mainit
tuun ryhmään kuuluvat sosiologit ovat taipuvaisia syyttämään 
siitä tiedettä ja tekniikkaa eikä kapitalismia, joka antaa teknii
kan kehitykselle luonnottoman, yhteiskunnan etuja vastaan soti
van suunnan.

Käsitykseen tekniikasta erityisenä tekijänä, sellaisena 
alueena, jossa tapahtuvat muutokset ehättävät yhteiskuntaelä
män muilla alueilla tapahtuvien muutosten edelle, perustuu 
sosiologian suunta, jota sanotaan teollisuussosiologiaksi. Tämä 
suunta asettaa kysymyksen ihmisen »sopeutumisesta mekaani
seen ja teknilliseen ympäristöön”, ja sosiologit keksiskelevät eri
laisia keinoja, jotta »ihminen” (tarkoitetaan teollisuustyöläistä) 
»sopeutuisi” paremmin ja nopeammin nykyaikaisen kapitalisti
sen yrityksen oloihin eikä ajattelisi riistoon perustuvien yhteis
kunnallisten suhteiden perinpohjaista muuttamista. Näiden 
sosiologien mielestä yhteiskunnalliset ristiriidat johtuvat siitä, 
että ihmiset »sopeutuvat” huonosti, heidän henkinen kulttuurinsa 
jää jälkeen; teollisuussosiologia pyrkii jouduttamaan tätä 
»sopeutumista”. Tämän suunnan edustajat, heidän joukossaan 
sen perustajiin kuuluva amerikkalainen sosiologi Elton Mayo, 
joka on kirjoittanut teoksen »teollisesta sivilisaatiosta” ja sen 
ongelmista, työskentelevät erilaisissa toiminimissä, ovat kapita
lististen yhtiöiden neuvonantajia, suorittavat tutkimuksia työn
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järjestämisestä tehtaissa, selvittelevät selkkausten syitä ja nii
den sovittelumenetelmiä sekä laativat työnantajille suosituksia 
näiden suhteiden .järjestelystä” työläisten kanssa.

Eräässä tämän suunnan chjelmakirjoituksessa, joka julkais
tiin ,.Opetuksen sosiologian aikakauslehdessä” marraskuussa 
1950, sanotaan, että »sosiologisen tutkimuksen tulee teollisuuden 
alalla, jotta sillä olisi käytännöllistä arvoa, esittää ne pääperi
aatteet, joille sopeutuminen ja selkkaus, perustuvat”. Tässä on 
kysymys siitä, että on saavutettava ihmisten »sopeutuminen” 
muodostuneeseen asiaintilaan, heidän tajuntansa muuttuminen, 
ja sillä tavoin häviäisivät selkkaukset. Kirjoittaja myöntää, että 
tietyt piirit odottavat tältä sosiologian alalta »lääkkeitä pur
kauksia, selkkauksia ja luokkaristiriitoja vastaan”. Samassa 
aikakauslehdessä julkaistiin joulukuussa 1955 kirjoitus, jossa 
varoitettiin siitä, että »työläisissä herää tietoisuus laajan osan
oton välttämättömyydestä yhteiskunnalliseen kehitykseen”, 
minkä vuoksi ammattiliittoihin olisi lähetettävä neuvojiksi sosio
logeja, jotka valistaisivat ammatillisen liikkeen johtajia ja aut
taisivat heitä »saattamaan voimaan yhteistyösuhteet työläisten 
ja työnantajien välillä”.

Teorialla siitä, miten »kulttuurin alueen jälkeenjääminen tek
niikan alueesta” on voitettavissa, teollisuussosiologian edustajat 
toivovat voivansa, erään sosiologin sanojen mukaan, »saada 
selville niiden olosuhteiden verkon, joihin nykyajan ihminen voi 
sotkeutua”. Olisi oikeampaa sanoa, että sellaisen teorian avulla 
porvaristo toivoo voivansa lujittaa sen yhteiskunnallisten suhtei
den verkon, johon nykyajan työläinen kapitalistisessa yhteiskun
nassa on kiedottu.

Samalla tavataan teollisuussosiologiaa koskevissa teoksissa 
kuvauksia sellaisista nykyajan kapitalistisen tuotannon olosuh
teista, jotkajohtavat työläisen tekemän työn »despiritualisoin- 
tiin”, ts. sen henkisen sisällön hävittämiseen.

»Teollisuussosiologian” rinnalla on vielä sellaisia suuntia 
kuin »kaupunkien sosiologia” ja »maaseudun sosiologia”, jotka 
niin ikään perustuvat olettamukseen yhteiskuntaelämän sulje
tuista, toisistaan irrallisista alueista. Edellinen tutkii kaupunkien 
väestön kokoonpanoa, kaupunkirakennustyön kysymyksiä jne. 
Jälkimmäinen tutkii maanviljelijäin mielialoja, heidän työnsä 
järjestämistä koskevia kysymyksiä jne. Kummankin tyyppisissä
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tutkimuksissa asetetaan kysymyksiä yhteiskunnan tietyn osan 
(määrätyn alueen väestön) suhteesta ympäristöön, pääasiassa 
maantieteelliseen. Vastaavan biologisen opin esimerkin mukaan, 
joka tarkastelee elimistön ja ympäristön vuorovaikutusta, tätä 
sosiologian suuntaa nimitetään usein sosiaaliseksi ekologiaksi. 
Tutkijat ottavat lukuun kyseisen alueen maantieteellisen ympä
ristön (ilmaston, maaperän jne.) ja osaksi myös sen talouselä
män, poliittiset laitokset ja asukkaiden kulttuuriperinteet sekä 
tarkastelevat »luonnollisen” eli »alueellisen” tekijän ja »sosiaa
lisen” eli »kulttuuritekijän” vuorovaikutusta. Jotkut tuollaiset 
kompleksitutkimukset voivat tietenkin sisältää mielenkiintoista 
tosiasia-aineistoa. Mutta subjektiivinen menetelmä tietojen ja 
aineiston valinnassa sekä objektiivisen kriteerin puuttuminen 
vaikuttavat kielteisesti noihin tutkimuksiin; niiden johtopäätök
set perustuvat usein tutkijan ennakkoasenteiseen yhteiskun- 
nallis-poliittiseen filosofiaan eivätkä tutkimuksen esiintuomiin 
tieteellisiin seikkoihin. »Sosiaalisella” (eli »kulttuuri”-) tekijällä 
tarkoitetaan tällöin tavallisesti ihmisten tajuntaa, heidän 
psyykeänsä.

Aivan ilmeistä on, ettei kapitalistisen yhteiskunnan elämän 
eri alueita voida tutkia niiden antagonististen luokkaristiriitojen 
ulkopuolella, jotka lyövät leimansa riistoyhteiskunnan yhteis
kunnallisen elämän kaikkiin puoliin, ei tuotantosuhteiden ja 
tuotantovoimien ykseyden ja vastakohtaisuuden ulkopuolella, 
minkä perusteella juuri muodostuukin yhteiskuntaelämän ykseys, 
historiallisen prosessin kokonaisuus kyseisessä vaiheessa ja sen 
yhteys edeltäneeseen ja seuraavaan aikakauteen. Ihmisten 
yhteiskunnallisessa elämässä ei ole eikä voi olla sellaisia yksi
tyisiä lainmukaisuuksia, jotka eivät ole yhteydessä kyseisen 
yhteiskunta- ja talousmuodostuman perustaviin, yleisiin kehitys- 
lakeihin; ei ole mitään yhteiskuntaelämän kolkkaa, missä nuo 
lait eivät ilmenisi muodossa tai toisessa; ei ole mitään irrallisia 
tekijöitä, jotka eivät olisi tälle muodostumalle ominaisten lain
mukaisuuksien ilmausta.

5. Psykologinen suunta sosiologiassa

Nykyajan koko porvarillisen sosiologian perussuunta on psy
kologinen: yhteiskunnan tutkimuksen perustaksi otetaan joko
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yksilöllinen tajunta tai kollektiivinen tajunta. Tätä vastaavasti 
psykologinen suunta jakautuu eri koulukuntiin eli oppeihin.

Psykologisen sosiologian kannattajat välttelevät tavallisesti 
filosofista »uskontunnustusta” ja tähdentävät, että heitä ei 
askarruta teostensa filosofinen, vaan ainoastaan »tieteellinen 
sisältö”. Mutta kaikissa heidän järjestelmissään tulevat näky
viin idealistiset lähtökohdat. »Teoreettiset perusteet”, kirjoittaa 
länsisaksalainen sosiologi Arndt, »astuvat nykyisin vain har
voin avoimesti esiin, mutta ne määräävät kuitenkin käsitekaa- 
van, metodin ja oppisanaston.” 1

Sosiologian psykologisen suunnan useimpien koulukuntien 
filosofinen perusta on subjektiivinen idealismi. Eräät äärimmäi
sellä subjektiivis-idealistisella kannalla olevat sosiologit otta
vat perustaksi yksilön tajunnan ja esittävät jopa sellaisen väit
teen, että reaalisesti ovat olemassa vain yksityisen subjektin 
kokemat sosiaaliset tilanteet. Siis yhteiskunnallisten suhteiden 
tilalle asetetaan henkilön elämykset. Sosiologisia peruskäsitteitä 
ovat tässä tapauksessa »minä” ja »minulle” (tai »minua”), ts. 
ihmisen tajunta »sinänsä” tai sama tajunta »ulospäin käänty
neenä”. Tuon suunnan edustajat eivät mene täydelliseen solipsis- 
miin saakka: yksilön tajunnan »ulkopuolella” on jotakin, mutta 
se ei ole heille pääasia yhteiskuntaelämässä.

Sosiaalinen tilanne sellaisen suunnan asenteista katsoen 
merkitsee ensi sijassa sitä, että henkilö ottaa esittääkseen sen 
osan, jonka yhteiskunnallinen ympäristö hänelle määrää. Niin 
arvelevat amerikkalainen sosiologi Mead ja länsieurooppalaiset 
sosiologit, jotka ovat eksistentiaalifilosofian vaikutuksen alaisia. 
»Yhteiskunnallisen osan” käsitettä käyttävät laajasti peruskäsit
teenä myös toiset psykologista suuntaa kannattavat sosiologit.

Yhteiskunnallisten ilmiöiden objektiivista syy-yhteyttä ei 
subjektiivisen idealismin kannalla olevien sosiologien mielestä 
ole olemassa; syy-yhteys on heille vain subjektin tekojen psyko
logista perustelua.

Toiset psykologisen suunnan sosiologit eivät mene niin pit
källe. He myöntävät yhteiskunnallisten ilmiöiden ja yhteiskun
nallisten suhteiden jonkinlaisen reaalisuuden. Sellaisia ovat esi-

1 H. Arndt, Die Soziologie in den Vereinigten Staaten. Ks. A. Weber, Ein- 
fuhrung in die Soziologie, S. 426.
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merkiksi analyyttisen sosiologian kannattajat, amerikkalaiset 
sosiologit Talcott Parsons ja Florian Znaniecki. .

Parsons, jota pidetään eräänä USA:n huomattavimpana 
sosiologina, esimerkiksi kirjoittaa, että edun vaikutin, joka esit
tää niin hallitsevaa osaa, ei ole psykologinen kategoria: vapaan 
yritteliäisyyden järjestelmä on sellainen, että kaikilla, jotka 
hoitavat asioita, täytyy olla tavoitteenaan etu tullakseen toimeen 
ja mitatakseen menestystään. Parsons on kehittänyt »sosiaalisen 
toiminnan” teorian, keskittäen huomion yhteiskunnallisiin ilmiöi
hin, jotka vaikuttavat ihmisten toimintaan ja määräävät viime 
kädessä heidän esittämänsä »sosiaalisen osan”. Mutta ihmisen 
toimintaan vaikuttavia yhteiskunnallisia ilmiöitä hän pitää lop
pujen lopuksi tajunnan ilmiöinä, yhteiskunnassa vallitsevina 
käsityksinä.

Samoin Znaniecki selittää, että nykyajan sosiologia perustuu 
ihmisten yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen tutkimiseen. Mutta, 
väittää hän, tästä vuorovaikutuksesta on suljettava pois kaikkien 
muiden kohteiden vaikutus paitsi ihmisen. Tämä merkitsee, että 
tuotantovälineillä ja ihmisten suhteilla tuotantovälineihin ei ole 
mitään merkitystä ihmisten yhteiskunnallisessa vuorovaikutuk
sessa. Tuotanto on pudonnut pois sosiologin näköpiiristä, yhteis
kunnalliset suhteet on »puhdistettu” niitä rasittavasta mate
riasta, niiden todellisesta sisällöstä. Mikä on sitten yhteiskun
nallisten suhteiden olemus tuon suunnan edustajien kannalta 
katsoen?

Tähän kysymykseen vastatessaan amerikkalainen sosiologi 
Eubank selittää, että oppisanalla »sosiaalinen” on ymmärrettävä 
»sellaista ilmiöiden riviä, jossa yksilöllinen tajunta ollen keski
näissuhteissa toisten ajattelun kanssa tulee yksilöidenväliseksi 
tajunnaksi”. Näin siis julistetaan „ei-kenenkään tajunta” yhteis
kunnallisten yhteyksien ja suhteiden perustaksi.

Huomattava amerikkalainen sosiologi L. Bernard, psykologi
sen suunnan kannattaja hänkin, väittää, että nykyajan sosiologia 
pyrkii löytämään yhteiskunnan »psykologisen perustan”. Tämä 
Bernardin lausunto on ymmärrettävä siinä mielessä, että suurin 
osa nykyajan sosiologian porvarillisia koulukuntia pitää psyyk
kisiä suhteita yhteiskunnallisten yhteyksien perustana.

Jokaista »sosiaalista osaa”, kirjoittaa Znaniecki, esitetään 
tietyssä yhteiskunnallisessa ihmispiirissä; ne katsovat tämän
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tai tuon henkilön kelvollisimmaksi kyseisen osan esittämiseen. 
..Sosiaalisen osan" valinnan — »ryhmän sisäisten suhteiden tär
keimmän tapahtuman” — määräävät henkilön ja ryhmän välillä 
muodostuneet psyykkiset suhteet; toisten yksilöiden havainnot, 
jotka muodostavat yksilöstä tämän tai tuon kollektiivisen mieli
piteen, määräävät hänen »sosiaalisen arvovaltansa”.

Ei ole vaikea huomata tuon teorian kestämättömyyttä. Sillä 
jos omaksutaan tuollainen kanta, niin siitä seuraa, että ihmiset 
ovat tunnustaneet Rockefellerit kelvollisimmiksi esittämään sitä 
osaa, jota he näyttelevät USA:n yhteiskuntaelämässä ja että 
siitä syystä tuo mahtava monopolistinen kopla on ilmaantunut
kin. Arvovallan ajatus on itse asiassa sen vanhan idealistisen 
teorian henkiin herättämistä, että »mielipiteet hallitsevat maail
maa”. Mutta kuka hallitsee mielipiteitä? Tähän kysymykseen ei 
idealismi kykene vastaamaan.

Mitä tulee yhteiskunnallisten ilmiöiden syysuhteeseen, niin 
tuon suunnan sosiologit selittävät sen loppukädessä pelkäksi 
psyykkiseksi virikkeeksi, joka saadaan »ulkoisesta ympäristöstä” 
ja kannustaa ihmistä toimimaan. Asia ei muutu suurestikaan 
siitä, että jotkut sosiologit esittävät nuo psyykkiset virikkeet 
yleistettyinä ja nimittävät niitä kokonaisuudessaan »yhteiskun
nalliseksi energiaksi”.

»Nykyaikainen sosiologinen ajattelu alkaa luultavasti siinä, 
missä sosiologisen tutkimuksen perustaksi tulee kolme ongel
maa: 1) yhteiskunnallisen prosessin tai prosessien luonne, 
2) yhteiskunnallisten ryhmien rakenne ja luokittelu ja 3) yksilön, 
ryhmän ja yhteiskunnallisten prosessien keskinäissuhteet” 1 — 
sanotaan amerikkalaisten sosiologien H. Beckerin ja A. Boskoffin 
kirjassa »Nykyaikainen sosiologian teoria”. Mutta herää kysy
mys, millä tavoin voidaan vastata näihin kysymyksiin, jos jäte
tään huomiotta yhteiskunnan luokkarakenne ja luokkavastakoh- 
dat, jotka juuri määräävätkin yhteiskunnallisten prosessien 
perustan, yhteiskunnallisten ryhmien olemassaolon ja ryhmien 
väliset keskinäissuhteet jne. Psykologiset etsiskelyt menettävät 
tässä suhteessa tieteellisen pohjan ja järkeilyt »sosiaalisista 
selkkauksista”, ts. luokkavastakohdista, vievät seuraavanlaisiin 
todellisuuden kanssa ristiriidassa oleviin »johtopäätöksiin”:

1 H. Becker and A. Boskoff, Modern Sociological Theory, New York 1957,
p. 12.
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»Yhteiskunnallinen prosessi kuvastaa selkkauksen asteittaista 
muuttumista sovinnoksi.” 1 Nykyajan porvarilliset sosiologit 
myöntävät, että kapitalistisessa yhteiskunnassa on, kuten he 
sanovat, »sosiaalista epäjärjestystä” heidän sydämelleen mielui
san »etujen sopusoinnun” asemesta. Mutta he selittävät tuon 
»epäjärjestyksen” näillä tai noilla yksilöllisillä tajunnan tiloilla 
ja suosittelevat erilaisia psykologisia reseptejä, jotka edellyttä
vät porvarillisten harhakäsitysten vaikutuksen voimistamista 
työtätekevien tietoisuudessa. Samalla sisältyy eräiden tuon 
koulukunnan sosiologien teoksiin paljon tosiasia-aineistoa 
sosiaalipsykologiasta, »koneellisen ja mekaanisen sivilisaation”, 
ts. nykyajan kapitalismin olosuhteiden murjomien ihmisten 
mielialoista ja psyykkisistä tiloista.

6. Uuspositivistinen empiirinen metodi sosiologiassa

Useimmat nykyajan porvarilliset sosiologit ovat sitä mieltä, 
että sosiologia on rakennettava vain kokemuksen, jopa kokeilun
kin pohjalle, sitä paitsi he rajoittavat kokemuksen eli empiiriset 
tulokset vain yksilön »psyykkiseen kokemukseen”, antamatta 
mitään arvoa objektiivisille prosesseille ja ilmiöille. »Empiiri
nen metodi”, joka on laajasti käytännössä nykyajan porvarilli
silla sosiologeilla, vastaa täysin heidän tutkimustensa psykolo
gista perussuuntaa. Tämän vuoksi monet nykyajan sosiologit 
ymmärtävät tilastotieteenkin omalla tavallaan.

Tilastotutkimuksella on tietenkin suuri merkitys yhteiskunta
tieteille, mutta monet nykyajan sosiologit suhtautuvat tilasto- 
tutkimukseenkin mielivaltaisesti, subjektiivisesti, mikä vaikuttaa 
sekä tutkimuksen kohteiden valintaan, tietojen laskentaan että 
niistä tehtävien yleistysten järjestelmään.

»Empiiristä metodia” käyttävät sosiologit ovat.useimmiten 
uuspositivismin ja pragmatismin filosofisten asenteiden, näiden 
subjektiivisen idealismin suuntien kannalla, jotka verhoavat 
itseään tieteellisyyden kyltillä ja keikaroivat sanalla »kokemus”.

Millä tavoin porvarilliset sosiologit, uuspositivistit ja prag
matistit, käsittävät kokemuksen ja kokeilun, se käy ilmi heidän * 49

1 H. Becker and A. Boskoff, Modern Sociological Theory, p. 14.
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monilukuisista teoksistaan, joissa esitetään väestön keskuudessa 
suoritettavien kyselyjen järjestelmä, laaditaan kyselykaavakkeet 
ja  saatujen vastausten laskentatavat. Ottakaamme esimerkiksi 
tälle suunnalle tyypillisen amerikkalaisen sosiologin R. Eilisin- 
kirjoitus, joka on julkaistu aikakauslehdessä .Amerikkalainen 
sosiologinen katsaus” lokakuussa 1957 ja omistettu sosiaaliselle 
jakautumiselle Jamaikan saarella; artikkeli on kirjoitettu tekijän 
suorittaman tutkimuksen tulosten mukaan. Ellis huomauttaa 
vain ohimennen, että tutkimansa väestön keskuudessa hän koh- 
tasi vain muutaman henkilön, joiden vuositulot olivat 18 tuhatta 
dollaria, kun toiset saivat vain 100 dollaria. Olisi luullut tutkijaa 
kiinnostavan sellaisten tilastotietojen erittely, jotka osoittavat 
erilaisten väestöryhmien suhdetta tuotantovälineisiin, sekä 
omistus- ja riistomuotojen erittely. Mutta uuspositivistinen 
sosiologia ei käsitä sillä tavoin yhteiskunnallisen epäyhdenver- 
taisuuden tutkimista nykyajan kapitalistisessa maailmassa. Ellis 
laati kyselykaavakkeen, johon sisältyy kysymys, onko Jamaikalla 
haastateltavan käsityksen mukaan yhteiskuntakerroksia ja mon
tako niitä on, samoin kysymys, ketä haastateltava oli valinnut 
ystävikseen. Tuolla tavoin voidaan saada jonkinlaisia tietoja 
erilaisten väestökerrosten luokkatietoisuuden tasosta, mutta ei 
voida toivoa saatavan minkäänlaisia objektiivisia tietoja luokka- 
jakautumisesta. Tekijä mainitsee vakavissaan, että muuan 
seitsenkymmenvuotias ukko vastasi kieltävästi kysymykseen 
yhteiskunnallisten kerrostumien olemassaolosta, toiset laskivat 
niitä olevan kolme, kolmannet puhuivat suoraan luokkien ole
massaolosta. Edelleen, käyttäen erilaisia „koeffisientteja” tilasto- 
laskelmissa tekijä tulee johtopäätökseen, että Jamaikalla laske
taan olevan neljä luokkaa: yläluokka, korkea keskiluokka, keski
luokka ja alempi keskiluokka ja että siellä on »sosiaalisen epä- 
yhdenvertaisuuden järjestelmä, joka muistuttaa amerikkalaista 
arvovallan määräämän oikeusaseman järjestelmää”. Mutta Ellis 
unohtaa sanoa, mitä tuo yhteiskunnallinen arvovalta sitten on? 
Kuka mittaa arvovallan, miten ja millä — kymmenien tuhansien 
dollareiden vuosituloilla tai kenties taistelulla maan vapauden 
ja riippumattomuuden puolesta, työtätekevien demokraattisten 
oikeuksien puolesta? Ellis, ei puhu myöskään siitä, niihin työ
väenluokka on Jamaikalla joutunut. Tuollaiset empiiriset tutki
mukset, jotka perustuvat ennakolta omaksuttuihin näkökantoi
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hin, ovat kaukana tieteestä eivätkä voi palvella todellisen tiedon 
asiaa.

»Empiiristä metodia” käyttäville sosiologeille on varsin 
kuvaava amerikkalaisen sosiologin John Cuberin seuraava lau
sunto: „Se mitä yksityinen tutkija voi nimittää 'myytiksi ja 
ennakkoluuloksi’, mutta mikä on reaalista henkilölle, joka pitää 
sitä 'totuutena', omaa objektiivisen reaalisuuden.” Noin Cubef 
suosittelee tarkasteltavaksi »kulttuuri-ilmiöitä” jättämällä syr
jään kysymyksen objektiivisesta totuudesta. Mutta hän sekoittaa 
yhteen erilaisia seikkoja. Ennakkoluulot ja erehdykset ovat täy
sin reaalisia, ne on otettava huomioon tutkimuksissa ja ideologi
sessa taistelussa, mutta se ei tee niistä lainkaan totuutta.

Pragmaattinen relativismi ei auta, vaan estää tiedemiestä 
ottamasta selvää ideologian ja kulttuurin ilmiöistä. Samoin kuin 
uuspositivismi sekin vetoaa yksityisten henkilöiden esittämiin 
subjektiivisiin seikkoihin, mielipiteisiin ja katsomuksiin; tutkija 
puolestaan käsittelee näitä seikkoja subjektivismin asenteista 
lähtien. »Yhteiskunnalliset ilmiöt”, kirjoittaa huomattava ame
rikkalainen sosiologi Elmer, »ovat erilaisia, ja käsitys yksityi
sistä tilanteista niiden suhteessa periaatteisiin on yksilöllinen, 
näkökulmia saattaa olla yhtä monta kuin havaintoja tekeViä 
ihmisiä.” 1 Tässä subjektiivisuudessa on empiirisen metodin 
ydin.

Subjektiivinen metodi sosiologiassa, jota Lenin arvosteli, 
nostaa jälleen päätään nykyajan porvarillisten sosiologien teok
sissa. Tuon metodin vuoksi jäävät sosiologiset teokset vaille 
tieteelliselle tutkimukselle kuuluvaa tärkeintä ominaisuutta, 
nimittäin luotettavuutta.

7. Porvarilliset sosiologit nykyajan kapitalismin 
»sosiaalisesta kerrostuneisuudesta”

Eräs yhteiskuntaelämän keskeisimmistä ongelmista, joiden 
parissa erilaisiin suuntiin lukeutuvat porvarilliset sosiologit 
askarielevat, on nykyajan yhteiskunnan »kerrostuneisuus” eli 
»stratifikaatio” (geologian alalta lainatusta oppisanasta

1 Elmer, Contemporary Social Thought, p. 157.
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stratum), yhteiskuntakerrostumien tai -ryhmien määritteleminen. 
Nykyajan porvarillisen sosiologian sanastoon on vakiintunut 
sana »sosiaalinen ryhmä”. Sen käytäntöön ottamista puolsi 
erittäin pontevasti äskettäin kuollut amerikkalainen sosiologian 
patriarkka Edward Ross. Rossin mukaan yhteiskunta on sosiaa
listen ryhmien kokonaisuus. Yksilön yhteiskunnallinen elämä on 
hänen elämäänsä ryhmässä ja osallistumistaan ryhmienvälisiin 
suhteisiin.

Mutta olisi väärin luulla, että porvarilliset sosiologit puhu
vat luokkayhteiskunnan sosiaalisista perusryhmistä, yhteis
kuntaluokista. Nykyajan kapitalistinen yhteiskunta jakautuu 
subjektiivisen metodin kannalta katsoen täysin mielivaltaisesti: 
ryhmät otetaan maa-alueen, ammatin, työn samankaltaisuuden 
jne. mukaan. Sellaisen luokittelun mukaan joutuvat esimerkiksi 
teräsvalurien joukkoon sekä teräskuninkaat että työläiset. Flo- 
rian Znaniecki, Amerikan sosiologisen yhdistyksen entinen 
presidentti, kirjoittaa amerikkalaisen yhteiskunnan sosiaalisesta 
kokoonpanosta sivuuttaen luokkien olemassaolon, mutta maini
ten parisensataa erillistä uskonnollista ryhmää (kunkin erikois- 
tuneine alaryhmineen); viitisenkymmentä siirtolaisten ja heidän 
jälkelälstensä kansallista ryhmää erilaisine kulttuureineen; suu
ren määrän seuroja, ammatillisia ja kaupallisia ryhmiä; eräitä 
hallitusryhmiä; tieteellisiä, kirjallisia ja taiteellisia yhdis
tyksiä.

Amerikkalaisille korkeakouluille esitettiin seuraavanlaista 
yhteiskunnan jakoa sosiaalisiin ryhmiin: »Kunnat ja niiden ryh
mät; perheryhmät; lepoa varten perustetut ryhmät; uskonnolliset 
ja moraaliset ryhmät; kasvatusryhmät; ammattiryhmät; kult
tuuri- ja roturyhmät; kansalaisryhmät ja poliittiset järjestöt.” 
Tuollaisen ryhmäjaottelun peitelty tarkoitus on istuttaa vääiä 
käsitys kapitalistisen yhteiskunnan eheydestä ja sopusoinnusta 
sekä hämätä siinä vallitsevat luokkaristiriidat.

Huomattava sosiologi Moreno väittää, että yhteiskunta muo
dostuu loppukädessä »mikrokosmoksista”, joihin kuuluvat 
perhe-, ikä-, ammatti-, tuotanto- ja kulutusryhmät, ystävyysliitot, 
uskonnolliset, poliittiset ja urheilujärjestöt jne. Hän kehottaa 
tutkimaan näiden ryhmien sisällä tapahtuvia prosesseja ja 
sanoo, että sellaisen mikrososiologian avulla saadaan selitetyksi 
nykyajan yhteiskunnan rakenne.
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Marxilaiset eivät kiellä sitä, että nykyajan kapitalistisessa 
yhteiskunnassa on erilaisia sosiaalisia ryhmiä, kerroksia ja ker
rostumia, samoin myös. erilaisia poliittisia, taloudellisia ja 
kulttuurijärjestöjä. Mutta niiden todellinen yhteiskunnallinen 
sisältö ja merkitys voidaan saada selville vain sikäli kuin tode
taan noiden ryhmien paikka yhteiskunnan luokkarakenteessa ja 
niiden osuus luokkataistelussa. Kaikkien reaalisesti olemassa
olevien sosiaalisten ryhmien tutkiminen ei tee tarpeettomaksi, 
vaan edellyttää yhteiskunnan luokka-analyysia.

Kun nykyajan porvarilliset sosiologit käsittelevät »ryhmien 
sisäisiä” ja »ryhmien välisiä” suhteita, on heillä tärkeällä tilalla 
melko epämääräinen käsite »sosiaalinen valvonta” '. Samoin 
kuin yhteistoiminnassa olevien »sosiaalisten ryhmien” käsitteen 
tulee verhota todelliset luokkavastakohdat ja johtaa ajatukseen 
»integraatiosta”, yhtenäisyydestä ja eheydestä kapitalismin 
yhteiskuntaelämän perussuuntana, tulee myös. »sosiaalisen val
vonnan” käsitteen korvata tieteelliset käsitykset riistosta ja 
poliittisesta väkivallasta, jotka vallitsevat kapitalistisen järjes
telmän oloissa, missä omistava vähemmistö hallitsee väestön 
enemmistöä, ja samalla peitellä sen ideologisen vaikutuksen 
muotoja, jonka hallitsevat luokat kohdistavat kansanjoukkoihin.

»Sosiaalinen valvonta” tarkoittaa »säänteleviä normeja”, 
joita »ryhmä” saattaa voimaan »säännelläkseen” jäsentensä suh
teita. Sellaisen »valvonnan” käsitteeseen sisällytetään tottumuk
set, tavat, yleisen mielipiteen vaikutus ja tavallisesti vasta 
viimeiseksi mainitaan ne keinot, joita käytetään avoimena tai 
peiteltynä väkivaltana. »Valvonnan” käsitteen täytyy ulottua 
sekä alkukantaisen yhteisöjärjestelmän vanhintenneuvostoon 
että... epäamerikkalaista toimintaa tutkivaan valiokuntaan 

USA:ssa. Näin siis yritetään korvata tyhjällä abstraktiolla käsi
tys reaalisista luokkasuhteista oikeuden, politiikan ja moraalin 
alalla.

Ross, Bernard ja monet muut sosiologit ovat omistaneet 
laajoja teoksia »sosiaalisen valvonnan” käsitteen perustelulle. 
Eräs nykyajan amerikkalainen sosiologi sanoo puhuessaan hei
dän teostensa merkityksestä: »Sosiaalinen valvonta on sosiolo
gian ja kaikkien yhteiskuntatieteiden perusongelma ja looginen 1

1 Ks. E. Ross, Social Control, 1901.
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päätös.” Alkujaan esittivät uskonto ja muut ennakkoluulot noi
den katsomusten mukaan suurta osaa »sosiaalisen valvonnan” 
voimaansaattamisessa, ne »määrittelivät yhteiskunnallisen käyt
täytymisen” ja ohjasivat ihmisen yhteiskunnallisia tekoja, mutta 
nyt sanotaan tieteen ja yleisen mielipiteen korvanneen tuon 
kaiken. Tästä puhuessaan eräät sosiologit vetoavat siihen suu
reen osaan, jota yleisen mielipiteen muokkaus, ihmisten yhteis
kunnalliseen toimintaan vaikuttava porvarillinen propaganda 
esittää. »Sosiaalisen valvonnan” muotoihin kuuluvaksi laske
taan myös kasvatus, joka antaa »suunnan ihmisten toiminnalle”.

Porvarilliset sosiologit turvautuvat »sosiaalisen valvonnan” 
aatteisiin silloinkin, kun he puhuvat tuotannon »suunnittelun” 
mahdollisuudesta kapitalistisessa yhteiskunnassa.

»Sosiaalisen valvonnan” ajatuksen perimmäinen lähtökohta 
on idealistinen käsitys eräänlaisesta »ryhmätajunnasta” tai 
»ryhmienvälisestä tajunnasta" ja »ryhmienvälisestä tahdosta” 
yhteiskunnallisten suhteiden »sääntelevänä” voimana. Yhdessä 
nykyajan porvarillisen sosiologian toisten samantapaisten käsi
tysten kanssa se antaa väärän kuvan kapitalistisesta yhteiskun
nasta luokattomana yhteiskuntana, yksilöiden sopusointuisena 
yhteisönä eikä antagonististen luokkien yhteiskuntana. Sulkies
saan luokat ja luokkataistelun pois yhteiskunnallisten suhteiden 
järjestelmästä porvarillinen sosiologia propagoi »sosiaalista 
valvontaa” verhotakseen hallitsevan luokan todellisen valta- ja 
vaikutuskoneiston nykyajan kapitalistisessa maailmassa.

Kun väitetään, että riisto ja väkivalta ovat kapitalistisessa 
yhteiskunnassa »kuolleet pois”, kun ei huomata poliisin, tuomio
istuinten ja armeijan kasvanutta eikä suinkaan vähenevää 
osuutta imperialistisessa valtiossa, niin se juuri merkitseekin, 
että ylistellään ja puolustellaan monopolien diktatuuria, juliste
taan nykyajan valtiomonopolistinen kapitalismi »yleisen hyvin
voinnin valtioksi”, joka muka huolehtii yhteisestä parhaasta. 
Juuri täten laaditaan »teorioita” antikommunismin propagandan 
käyttöön.

Monet porvarilliset sosiologit, jotka eivät kiellä »yhteiskunta
luokan” käsitettä, pyrkivät vääristämään tätä käsitettä niin, ettei 
se .voisi olla tiedostamisen välineenä, vaan olisi välikappale 
tieteen väärentämisessä ja kapitalistisen todellisuuden härnää
misessä. Eräät teoreetikot väittävät, että nykyajan kapitalisti-
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sessä yhteiskunnassa on vähitellen käynnissä erilaisten yhteis- 
kuntakerrosten sulautuminen »yhtenäiseksi keskiluokaksi”, ja 
että tämä »yhtenäinen keskiluokka” on liittämässä itseensä 
kaikki luokat. Raja työväenluokan ja pikkuporvariston, jopa 
keskiporvaristonkin väliltä on muka kokonaan hankautunut 
pois.

Tuollaista käsitystä propagoivat erittäin hanakasti sosiali
demokraattiset teoreetikot perustellakseen reformismia. Kuten 
XIV luvussa jo mainittiin, reformistit vääristelevät mahdotto
muuksiin saakka marxilais-leniniläistä teoriaa selittäen, että 
marxilaisuuden mukaan olisi keskiluokan pitänyt jo aikoja sitten 
kadota. Sanomattakin on selvää, että porvarilliset sosiologit 
taistelevat tässä tapauksessa omaa kuvitelmaansa eikä marxi
laisuutta vastaan. Todellisuudessa marxilaiset väittävät, että 
kapitalistisen tuotannon kehitys johtaa riippumattomien pienten 
tavarantuottajien syrjäyttämiseen ja suurten kapitalististen 
omistusmuotojen tulemiseen vallitseviksi. Pikkuporvaristoa tun
getaan syrjään, mutta samalla sitä syntyy uutta. Tunnettua on, 
että monopolipääoman on epäedullista ottaa haltuunsa joitakin 
tuotantotehtäviä. Monopolit jättävät nämä tehtävät pientuotta
jan, pienyrittäjän toimipiiriin. Sellaisia ovat esimerkiksi jotkut 
korjaus- ja aputyöt jne.

Imperialismin kaudella, kuten tunnettua, kasvaa myös erityi
sesti palvelusammattien henkilökunta, jonka porvarilliset sosio
logit tavallisesti laskevat kuuluvaksi »keskiluokan” kategoriaan. 
Tähän kategoriaan he laskevat kuuluvaksi myös insinööri-tek- 
nillisen sivistyneistön ja hallinnollisen henkilökunnan. Jos 
otetaan huomioon niiden yhteiskuntakerrosten suuri erilaisuus, 
jotka porvarilliset sosiologit mielivaltaisesti yhdistävät »keski
luokan” käsitteeseen, niin käy selväksi kuinka mieletöntä on 
väittää, että se muka imee itseensä kaikki muut luokat.

Keskikerrosten olemassaolo yhteiskunnassa ei poista eikä 
lievennä vastakohtaisuutta antagonististen luokkien väliltä. Ja 
itse nuo keskikerroksetkin joutuvat monopolien harjoittaman 
sorron kohteeksi. Suurpääoman moukari ei iske vain työväen
luokkaan, vaan myös keskikerroksiin. Tämä aiheuttaa sen, että 
työväenluokalla ja keskikerroksilla on monia yhteisiä etuja niin 
sisä- kuin ulkopolitiikankin alalla. Työväenluokka ja kommunis
tit puolustavat näitä keskikerroksia, pieniä käsityöläisiä ja
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pikkukauppiaita, ahnaiden ja saaliinhimoisten monopolien hyök
käyksiä vastaan.

Nykyaikana muodostuvat objektiiviset edellytykset mitä laa
jimpien väestökerrosten yhdistymiselle työväenluokan ja' sen 
vallankumouksellisen puolueen ympärille taisteluun rauhan 
puolesta, kansallisen riippumattomuuden ja demokraattisten 
oikeuksien puolustamiseen, taisteluun työtätekevien elinehtojen 
parantamisen puolesta sekä kansallisten etujen kavaltajina 
esiintyvien monopolien kaikkivallan lopettamiseksi.

Tätä pelkäävät nykyajan imperialismin ideologit ja reformis
tien johtajat enemmän kuin tulta. Heidän teorioistaan seuraa, 
että työväenluokka ei voi mitenkään johtaa laajoja väestöjouk- 
koja taistelussa monopolien kaikkivaltaa vastaan, koska itse 
proletariaatti on muka »liuennut” pikku- ja keskiporvaristoon. 
Ja tästä on nähtävästi tehtävä se johtopäätös, ettei työväen
luokan vallankumouksellinen puolue, vaan porvarilliset tai 
sosialireformistiset ryhmät ja puolueet ilmaisevat kapitalististen 
maiden väestön enemmistön perusetuja. Nämä muka puolusta
vat tarunomaisen »yhtenäisen keskiluokan” etuja ja siitä syystä 
niiden tulisi olla etualalla poliittisessa elämässä.

Juuri tästä syystä porvarillisessa sosiologiassa omistetaan 
suurta huomiota kysymykselle luokkarajojen hälvenemisestä. 
Porvarilliset sosiologit esittävät tässä yhteydessä tosiasioita, 
jotka osoittavat, että pikkuporvari elää joskus suunnilleen 
samoin kuin työmies (saamiensa tulojen mielessä jne.). 
Mutta sehän ei tietenkään muuta pikkuporvariston luokkaluon- 
netta.

Käyttäen väärää metodologiaa väittää katolinen kirjailija 
Bertrand-Serret, joka on kirjoittanut poleemisen teoksen luokkia 
koskevaa marxilaista oppia vastaan ', että muka itsensä porva
ristonkin katoamisprosessi on vähitellen käynnissä. Porvaris
tolla, selittää hän, voidaan käsittää vain ihmisryhmiä, jotka 
Viettävät tiettyä elintapaa, mutta sellainen elintapa on Ameri
kassa luonteenomaista myös monille työläisille.

Työväenluokan huippukerroksen porvarillistumista tapahtuu 
tietenkin sellaisessa imperialistisessa maassa kuin USA:ssa, 
missä kapitalistista liikevoittoa haalitaan koko maailmasta ja 1

1 R. Bertrand-Serret, Le Mythe marxiste des „classes”, Paris 1955.
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missä harjoitetaan työväenluokan huippukerroksen järjestelmäl
listä lahjontaa. Mutta vain sofisti saattaa tehdä tästä johtopää
töksen, että porvariluokka on häviämässä.

Nykyajan porvarilliset sosiologit keinottelevat sellaisellakin 
seikalla, kuin että tämän tai tuon kapitalistisen yrityksen osak
keita ja obligaatioita levitetään työläisten keskuuteen. He selit
tävät, että tämän ansiosta työläisistä tulee muka yrityksen 
«kanssaomistajia”. Sellaiset „keskiluokka”-teorian perustelut 
ovat pelkkää uskottelua. XIV luvussa sanottiin jo, että jos työ
läisellä on muutamia osakkeita, ei se tee hänestä yrityksen 
omistajaa, sillä se ei anna hänelle vähäisintäkään mahdolli
suutta vaikuttaa asiainkulkuun eikä johda todelliseen osallistu
miseen liikevoittoon. Mainittakoon, että USArssa, kuten amerik
kalainen sosiologi Wright Mills osoittaa, ei 98,6 prosentilla 
jalostusteollisuuden työläisiä ole osakkeita.1

Toinen väärennys, jonka porvarilliset sosiologit tekevät käy- 
tellessään luokan ja luokkasuhteiden käsitettä, on se, että nämä 
suhteet selitetään pelkästään yksilöiden niin sanotuksi sosiaa
liseksi liikkuvuudeksi. Väitetään, että nykyajan kapitalistisessa 
yhteiskunnassa on ilmaantunut rajaton mahdollisuus ihmisille 
siirtyä luokasta toisiin, on muodostunut niin sanottuja «avoimia 
luokkia”, «avoin yhteiskunta” ja että vanha, työläisten riistoon 
perustunut kapitalismi on kuollut pois ja on ilmaantunut muka 
aivan «uusi” kapitalismi.

Kapitalismi edustaa tietenkin suurempaa liikkuvuutta kuin 
feodalismi monilukuisine säätyaitauksineen. Mutta luokka-aidat 
eivät kapitalismin vallitessa katoa, vaan luokkavastakohdat 
kasvavat. Vaikka hallitsevaan luokkaan pääsi kapitalismin kehi
tyksen varhaisissa vaiheissa tunkeutumaan sekä aateliston edus
tajia että suurtalonpoikia jne., niin nyt ei ole suinkaan helpom
paa päästä USA:n monopolistien joukkoon kuin porvarin oli 
itsevaltiuden kaudella saada aatelisarvo.

Nykyiset luokat — niin väittävät monet porvarilliset sosiolo
git — ovat ihmisryhmiä, jotka eroavat toisistaan vain «yhteis
kunnallisilta tehtäviltään”. Kapitalismi on muka itse hävittänyt 
entisen luokkarakenteen, minkä ansiosta on tullut vallitse
vaksi yhteiskunta, jonka nykyinen nimi on milloin «kansan - 1

1 C. Wright Mills, The Power Elite, N. Y. 1966.
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kapitalismi”, milloin »yleisen hyvinvoinnin valtio”. Mutta kapi
talistinen riisto ei ole kadonnut kapitalistisesta maailmasta, 
vaan ainoastaan porvarillisten sosiologien kirjoituksista.

Kapitalismin ideologit tekevät mitä kummallisimpia pinnis- 
tyksiä ollakseen näkemättä riistoa ja riistävän huippukerroksen 
olemassaoloa nykyajan porvarillisessa yhteiskunnassa. Vaikka 
he myöntävätkin, että nykyajan kapitalistisessa yhteiskunnassa 
on epäyhdenvertaisuutta, kiiruhtavat he huomauttamaan, että 
tämä epäyhdenvertaisuus koskee pääasiassa hengen, älyn voi
maa. Tässä mielessä ihmiset ovat epäyhdenvertaisia luonnos
taan, ja juuri tällä ihmisten erilaisen lahjakkuuden psykologi
sella pohjalla kasvaakin muka esiin yhteiskunnan huippukerros, 
niin sanottu »eliitti”, »valiojoukko”. Kun psyykkiset suhteet 
julistetaan kaikkien yhteiskunnallisten suhteiden perustaksi, on 
sosiologilla tilaisuus väittää, että psyykkisten suhteiden alue 
ikään kuin työntää ylöspäin erikoisen lahjakkaita yksi
löitä.

»Valiojoukon” teoria juontaa historialliset juurensa van
hasta, marxilaisuuden kauan sitten kumoamasta »sankarin ja 
lauman” teoriasta, jota esittivät jo Carlylen tyyppiset subjektii
viset sosiologit ja jota Pariisin Kommuunin kukistamisen jäl
keen saarnasi ranskalainen taantumuksellinen sosiologi Gabriel 
Tarde. »Valiojoukon” teoria on samalla uusin muunnos hitleri- 
läis-fasistisesta »herrakerroksen” teoriasta, ero on vain siinä, 
että sille annetaan biologis-rodullisen »perustelun” asemesta 
»psykologinen perusta”.

Eräät sosiologit yrittävät todistaa, että nykyajan kapitalis
min »valiojoukko” on johtajien, insinöörien ja teknikkojen ker
rostuma. Teknokratian teorian kannattajat sanovat, että marxi
laiset ovat muka jääneet ajastaan jälkeen ja että heiltä on 
jäänyt huomaamatta eräs kaikkein tärkeimmistä nykyajan 
kapitalistisen yhteiskunnan kehitysprosesseista, jossa valta kes
kittyy insinöörien, teknikkojen, johtajien jne. käsiin.

Tuota teoriaa, kuten jo XIV luvussa sanottiin, on laajalti 
mainostanut amerikkalainen lehtimies J. Burnham, samoin myös 
monet amerikkalaiset teoreetikot.

Samaa teoriaa kannattavat myös nykyiset reformistit, jotka 
yrittävät antaa sille jonkinlaisen taloustieteellisen »perustelun”. 
Englantilainen labour-poliitikko Crossman kirjoittaa, että kapi-
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talistiäessa yhteiskunnassa ovat johto ja taloudellinen valvonta 
muka siirtyneet uudelle luokalle, omaisuutta vailla olevien joh
tajien luokalle ja että omistava luokka on muka menettänyt 
perinteellisen kapitalistisen tehtävänsä.

Samanlaista teoriaa propagoi myös Columbian yliopiston 
(USA) professori W. Friedmann, joka väittää, että »nykyajan 
teollisessa yhteiskunnassa hallitsee yhä enemmän johtaja eikä 
■omistaja”.1

Nykyaikaisessa tuotantolaitoksessa työläinen näkee tietenkin 
insinöörejä, johtajia ja teknikoita, joiden kanssa hän on tekemi
sissä. Teknillisen sivistyneistön osuus kasvaa alituisesti. Mutta 
johtajan ja johtajan välillä on ero. Insinöörien ja johtajien jou
kossa on suurkapitalisteja, jotka omistavat suuren määrän osak
keita ja saavat tantieemejä ja osinkoja, ja on insinöörejä, jotka 
yhteiskunnalliselta asemaltaan ovat toimihenkilöitä. Sosiaali- 
reformistit yrittävät uskotella työläisille, että nämä toimihenkilöt 
muka ovatkin tuotantolaitosten isäntiä. He »unohtavat” sanoa, 
että todellisia isäntiä ovat ne, jotka ovat sulkeutuneet tavallisille 
ihmisille näkymättömissä oleviin kabänetteihin. Nämä kapitalis
tisen yhteiskunnan mahtimiehet, jotka ovat vetäytyneet sivuun 
tuotantoprosessiin osallistumisesta, ovat loiseläjiä ja ottavat 
itselleen leijonanosan tuloista.

Tuntiessaan, että kapitalistinen järjestelmä on menettänyt 
luottoaan ja että sosialismin suurten aatteiden vetovoima on 
valtavasti kasvanut ja kasvaa edelleen, porvarilliset teoreetikot 
yrittävät saada kansan vakuuttuneeksi siitä, että kapitalismi on 
perinpohjin »muuttunut”. He pyrkivät kaunomaalaamaan kapita
lismia sosialismiksi. Jotkut noista teoreetikoista selittävät, että 
on löydetty jonkinlainen »keskitie” sosialismin ja kapitalismin 
välillä. Sellaista teoriaa kehittelevät uustomistit, niin sanotut 
»kristilliset sosialistit”, useat sosialidemokraattiset teoreetikot 
ja  sitä kannattavat myös eräät revisionistit keksiskellessään 
olematonta »kolmatta” tietä. Porvariston ideologit haluaisivat 
peittää sen kumoamattoman tosiasian, että lainmukainen his
toriallinen prosessi johtaa riistojärjestelmän luhistumiseen ja 
■sosialististen yhteiskunnallisten suhteiden voittoon.

1 Ks. Transactions of the Third World Congress of Sociology, voi. II, 
p. 177.
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8. Eräitä kansainvälisten suhteiden ongelmia porvarillisen 
sosiologian valottamina

Paitsi kapitalistisen yhteiskunnan sisäiseen rakenteeseen liit
tyviä ongelmia nykyajan porvarilliset sosiologit käsittelevät 
myös kansainvälisten ja valtioidenvälisten suhteiden kysymyk
siä. Vallitsevana ajatuksena heidän useimmissa teoksissaan on 
..kansallisuuksien yläpuolella olevan yhteisyyden” eli »kansalli- 
suuksien yläpuolella olevan yhteistoiminnan” luomisen ajatus. 
Näiden tunnusten takana piilee sotilaallisten liittoutumien muo
dostamisen politiikka kapitalistisessa maailmassa.

Atlantin hyökkäysliiton (NATO:n) puolusteluksi on kirjoi
tettu useita kirjoja, joissa tekijät pyrkivät todistamaan vastoin 
tosiasioita ja historiaa, että jo 18. tai 19. vuosisadalla oli muo
dostunut ..atlantilainen sivilisaatio”, „atlantilainen henkinen 
yhteisyys”. Ranskalainen historioitsija Pirenne on ottanut tämän 
väärän ajatuksen »maailmanhistoriansa” pohjaksi. Siinä todis
tellaan, että sivistyksen keskipiste on siirtynyt USA:han, minkä 
vuoksi Länsi-Euroopan maiden taloudellinen, poliittinen ja hen
kinen riippuvaisuus amerikkalaisesta kapitalismista on muka 
väistämätön.

Useissa sosiologisissa teoksissa propagoidaan USA:n eks
pansiota Länsi-Eurooppaan ja tähdennetään, että „uusi”, ame
rikkalainen kapitalismi, joka on muka vailla luokkienvälisiä 
selkkauksia, »tervehdyttää ja pelastaa” »vanhan”, eurooppalai
sen kapitalismin. Tämän viimeksi mainitun täytyy mennä oppiin 
Wall Streetin mahtimiehille. Samantapaisia ajatuksia esittää! 
amerikkalainen sosiologi Strausz-Hupe kirjassaan »Välinpitä
mättömyyden vyöhyke”. Englantilainen historioitsija Ehrenberg 
kirjoitti pian sodan jälkeen uudesta »renessanssin aikakau
desta”, joka ei tällä kertaa tule taisteluiden autioittamalle 
Euroopan mantereelle Leonardo da Vincin ja Rafaelin Italiasta, 
vaan Morganin ja Rockefellerin New Yorkista.

Sosiologien kirjoittelu, joka asettaa tehtäväkseen imperialis
tisen laajentumisen propagandan, liittyy enemmän tai vähem
män kiinteästi kosmopolitismin saarnaamiseen, kansallisen 
suvereniteetin ja isänmaallisuuden kieltämiseen. Vääristellen 
historiallisen prosessin todellista kulkua tuollaisia katsomuksia 
edustavat sosiologit ja historioitsijat väittävät, että sotien ja
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kansainvälisten selkkausten lähde ei ole imperialististen valto
jen hyökkäyspolitiikassa, vaan suvereenisten valtioiden . ole
massaolossa. Porvariston ideologit turvautuvat sofistiikkaan ja 
väittävät, että suvereenisten valtioiden hävittäminen maailmasta 
kapitalismin säilyessä johtaa ..rauhoittamiseen”, ..amerikkalai- 
sen rauhan" (pax americana) voimaan saattamiseen, samoin 
kuin Rooman valtakunnan aikoihin sen legioonat saattoivat voi
maan ..roomalaisen rauhan” (pax romana) kaikkialla minne 
ilmaantuivat.

Vääriin ajatuksiin kansallisen suvereniteetin vanhentunei
suudesta ja arkaistisuudesta perustuvat eräiden sosiologien 
esiintymiset siirtomaaherruuden puolesta. Sellaisia ovat amerik
kalaisen sosiologin H. Kohnin teokset *. Tuollaisten teoriain 
asenteista kansallinen vapausliike selitetään historiallisen pro
sessin ..sivuutetuksi vaiheeksi” ja siirtomaaorjuuttajien ja siirto
maiden kansojen ..molemminpuolinen riippuvaisuus” julistetaan 
historiallisen kohtalon käskyksi. Riippuvaisuutta imperialisti
sista valloista ylistetään siirtomaiden ..eurooppalaistamisen” tai 
..amerikkalaistamisen” edistyksellisenä tienä, jolla siirtomaat 
saavat kaikki ..sosiaalisen liikkuvuuden”, ..yhteiskunnallisen 
sopusoinnun” ja ..kansankapitalismin” hyvyydet. Tuollaisen por
varillisten sosiologisten teoriain propagandan tulee Idän maihin 
sovellettuna vaikuttaa sen järjestäjien suunnitelmien mukaan 
niitä kapitalisminvastaisia mielialoja vastaan, jotka voimistuvat 
siirtomaaorjuutta kokeneiden kansojen keskuudessa.

Erilaisin tavoin, avoimesti ja usein peitetyssä muodossa esi
tetään väittämää, että kapitalismi on yhteiskuntaelämän sosiolo
ginen normi, kun taas eroaminen kapitalismin järjestelmästä on 
normin rikkomista, sairaalloinen ilmiö. ..Sosiaalipsykologian”, 
freudilaisuuden ja muiden samantapaisten virtausten avulla 
kyhäillään mitä taantumuksellisimpia ideoita ..joukkopsykoo- 
seista” ja muuta mielikuvituksellista parjausta, joka on suun
nattu työtätekevien joukkojen vallankumouksellista liikettä 
vastaan, sitä taistelua vastaan, jota ne käyvät valoisan tule
vaisuuden ja ihmisten harjoittaman toisten ihmisten riiston 
hävittämisen puolesta. ..Sosiaaliterapian” ajatusta esitetään 
perusteluna taantumusluokkien suorittamille vainotoimenpiteille

• H. Kohti, Nationalism. Its Meaning and History, N. Y. 1955.
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vallankumouksellista liikettä vastaan ja sillä puolustellaan 
intervention valmistelua sosialismin maita tai poliittisen riip? 
pumattomuutensa saavuttaneita Idän valtioita vastaan’ »Kyl
män sodan” lietsomiseen on käytetty ja käytetään laajassa 
mitassa tänäkin päivänä psykologista rotuoppia, uusmalthusi- 
laisuutta, geopolitiikkaa ja eräitä muita taantumuksellisia sosio
logisia teorioita.

Erilaisia porvarillisia sosiologisia teorioita käytetään impe
rialistisen »voimapolitiikan” puolusteluun. Filosofista perustelua 
talle kansanvastaiselle politiikalle etsitään ja löydetään nyky
ajan voluntarismista ja subjektiivisesta idealismista, jotka väit
tävät, että historian pyörä voidaan kääntää taaksepäin. Tuollai
sen katsomuksen kannattajat näkevät aseistautumiskilvassa ja 
sodassa ainoan keinon maailman ongelmien ratkaisemiseen ja 
tien kapitalismin pelastamiseen.

Mutta kahden maailmanjärjestelmän, kapitalismin ja sosia
lismin, rauhanomaisen rinnakkainelon edistyksellinen ajatus 
valtaa sittenkin alaa niin porvarillisten filosofien kuin sosio
logienkin mielissä. Kaukonäköisimmät heistä murtautuvat ulos 
antikommunismin uskonkappaleiden vankeudesta ja päätyvät 
ajatukseen, että on taisteltava uutta sotaa vastaan, joka on mitä 
suurin uhka ihmiskunnalle.

*  *
*

Idealismin sävyttämät käsitykset yhteiskunnasta, kuten edellä 
esitetyistä esimerkeistä ilmenee, eivät ole milloinkaan esittäneet 
niin vahingollista osaa kuin meidän aikakaudellamme.

Levittämällä vääriä ajatuksia yhteiskunnan kehitysprosessin 
suunnasta ja olemuksesta taantumusporvaristo pyrkii myrkyttä
mään työtätekevien tietoisuuden ja murtamaan työväenluokan 
varmuuden siitä, että sillä on mahdollisuus vapauttaa itsensä ja 
koko ihmiskunta kaikenlaisesta yhteiskunnallisesta ja henkisestä 
sorrolta. Taantumukselliset sosiologiset aatteet ovat nykyaikai
sen antikommunismin perustana. Idealististen käsitysten vaiku
tuksen alaisina kulkevat väärää tietä kapitalististen maiden 
sivistyneistön melkoiset voimat, niiden joukossa monet yhteis
kuntaelämän kysymyksiä tutkivat rehelliset tiedemiehet. Por-
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värilliset käsitykset yhteiskunnallisten ilmiöiden olemuksesta ja 
luonteesta vaikuttavat myös eräisiin horjuviin ihmisiin kommu
nististen ja työväenpuolueiden riveissä, tartuttaen mieliin revi- 
sionismin rappeuttavaa henkeä.

Marxilais-leniniläisten on käytävä rohkeasti taisteluun todel
lisuutta vääristeleviä porvarillisia teorioita vastaan, tutkittava 
seikkaperäisesti nykyajan porvarillisen yhteiskunnan luokkasuh
teita ja konkreettisin tiedoin varustettuna paljastettava siinä 
vallitsevat idealistiset dogmit, jotka ovat pääoman poliittisen,, 
taloudellisen ja henkisen vallan teoreettista perustelua.

Marxismi-leninismi on kaikkivoittava oppi juuri siitä syystä,, 
että se kuvastaa elämää syvällisesti ja oikein, antaa mahdolli
suuden taistella menestyksellisesti kaikkea kuoleutuvaa, kivetty
nyttä ja yhteiskunnallista kehitystä jarruttavaa vastaan, auttaa, 
työväenluokkaa ja kaikkia työtätekeviä vapautumaan luokka- 
sorrosta, viemään kommunismin oikean asian voittoon ja saatta
maan voimaan oikeudenmukaisimman yhteiskuntajärjestelmäni 
ja pysyvän rauhan maailmassa.



LOPPU KATSAUS

Olemme tarkastelleet marxilaisen filosofian peruskysymyk
siä. Teemme nyt joitakin johtopäätöksiä.

1. Marxilainen filosofia, kuten edellä on osoitettu, ei synty
nyt sivussa filosofian kehityksen valtatiestä. Se ilmaantui koko 
edeltäneen edistyneimmän filosofisen ja tieteellisen ajattelun 
kehityksen lainmukaisena tuloksena. Marxilainen filosofia on 
sisällyttänyt itseensä uudelleen kriitillisesti muokatussa muo
dossa kaiken arvokkaan, tieteellisen ja edistyksellisimmän, mikä 
oli saavutettu tuloksena yli kaksituhatvuotisesta filosofian kehi
tyksestä. Dialektisen ja historiallisen materialismin synty mer
kitsi samalla laadullista harppausta, mitä syvällisintä vallan
kumousta filosofian alalla. Marxilainen filosofia syntyi nykyajan 
edistyksellisimmän luokan, työväenluokan maailmankatsomuk
sena. Se on aina vastannut ja vastaa edelleenkin täydellisesti 
kehittyviä luonnontiedettä ja yhteiskuntatieteitä, se suhtautuu 
kielteisesti kaikkiin idealismin, mystiikan ja  pappishapatuksen 
muotoihin. Marxilainen filosofia on filosofisen ajattelun korkein 
kehitysaste.

Marxin ja Engelsin luoma dialektinen ja historiallinen mate
rialismi, jota Lenin ja hänen oppilaansa ovat kehittäneet uusien 
tieteellisten tosiasiain ja uuden historiallisen kokemuksen poh
jalla, on yli satavuotisen olemassaolonsa aikana vakuuttavasti 
osoittanut perusajatustensa paikkansapitävyyden, se on levinnyt 
laajalle ja saanut maailmanhistoriallisen merkityksen.

Dialektinen materialismi, joka on ainoa tieteellinen tiedosta- 
mismetodi, valtaa yhä uusia pysyviä asemia luonnontieteessä. 
Vuonna 1908 V. I. Lenin kirjoitti kuuluisan teoksensa »Materia
lismi ja empiriokritisismi”, jossa hän eritteli nerokkaasti uudet 

^tieteelliset löydöt, jotka merkitsivät suurta vallankumousta
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luonnontieteessä. Siitä lähtien on luonnontieteen kehitys rikas
tuttanut tavattomasti tietojamme ja osoittanut, että ihmisjärjen 
tunkeutumisella maailmankaikkeuden salaisuuksiin ei ole rajoja. 
Samalla osoittaa tieteen kehitys joka ̂ askeleella materialistisen 
dialektiikan totuudellisuuden, se osoittaa oikeaksi dialektis- 
materialistisen suhtautumisen ilmiöihin, jota Lenin on niin 
syvällisesti ja  kaikin puolin teoksessaan kehitellyt.

Niin vaikea ja mutkitteleva kuin tiedostuksen tie onkin, ei 
nykyaikana voi olla epäilyä sen suhteen, että ainoa oikea ja luo
tettava kompassi inhimillisen tiedostamisen pysähtymättömän 
eteenpäinmenon tiellä ei ole idealismi eikä sen muunnos, positi
vismi eikä myöskään metafysiikka, vaan nykyajan todella tie
teellinen filosofia, dialektinen materialismi. Tämä filosofia var
jelee tiedettä harhailuilta ja sekaannukselta ilmiöiden selittämi
sessä ja auttaa löytämään niiden oikean teoreettisen tulkinnan. 
Se ei aseta mitään rajoja inhimilliselle tiedostamiselle, se ei pyri 
julistamaan absoluuteiksi näitä tai noita tieteen saavutuksia, 
vaan vaatii pysähtymätöntä eteenpäinmenoa, yhä uusien puolien 
selvittämistä ympärillämme olevan maailman prosesseissa, jotta 
ihmisen valta luontoon nähden lisääntyisi ja ihmiskunta edis
tyisi. Teoreettisesti ajattelevat tiedemiehet, luonnontutkijat, jotka 
näkevät vanhojen tieteellisten käsitteiden murtuvan, löytävät 
marxilaisesta filosofiasta ja sen soveltamisesta tiedon eri aloille 
oikean tien niiden kysymysten ratkaisemiseen, jotka tieteellisen 
tiedostamisen edistyksellinen prosessi asettaa.

2. Marxilais-leniniläinen filosofia on kestänyt koetuksen ei 
vain nykyajan luonnontieteen voimakkaan kehityksen kulussa, 
vaan myös suuren aikakautemme maailmanhistoriallisessa käy
tännössä. Historiallisen materialismin teoria, jota Lenin nimitti 
mitä suurimmaksi tieteellisen ajattelun saavutukseksi, on ensim
mäisenä selvittänyt yhteiskunnallisen kehityksen yleiset lait ja 
tehnyt lopun sitä ennen historiankäsityksissä vallinneesta seka
vuudesta ja mielivallasta. Historiallisen materialismin synnyn 
ansiosta on yhteiskunnan historia, sen yleisten lakien tutkimi
nen, yhteiskunnallisten suhteiden ja yhteiskunnallisen tajunnan 
erilaisten muotojen tutkiminen niiden historiallisessa kehityk
sessä ensimmäisen kerran asetettu tieteen pohjalle. Porvarillisia 
sosiologisia teorioita on kuluneen vuosisadan aikana syntynyt 
ja kadonnut jäljettömiin, kun ne eivät ole kestäneet ajan ja
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maailmanhistoriallisen käytännön koetusta. Vain dialektinen 
ja historiallinen materialismi on kestänyt tämän koetuksen ja 
saanut täyden vahvistuksen totuudellisuudelleen.

Sosialismi, joka 19. vuosisadan keskivaiheilla muuttui 
utooppisesta tulevaisuudenhaaveesta tieteelliseksi teoriaksi, on 
nyt tullut reaaliseksi todellisuudeksi sadoille miljoonille ihmi
sille. Venäjällä tapahtuneen Lokakuun Suuren sosialistisen val
lankumouksen ajoista lähtien alkoi maailmanhistorian uusi 
aikakausi. Tämä aikakausi, „jonka pääsisältönä on siirtyminen 
kapitalismista sosialismiin, on kahden vastakkaisen yhteiskunta
järjestelmän taistelun aikakautta, sosialististen vallankumous
ten ja kansalliseen vapautukseen tähtäävien vallankumousten 
aikakautta, imperialismin luhistumisen ja siirtomaajärjestelmän 
hävittämisen aikakautta, se on aikakautta, jolloin kansa toisensa 
jälkeen lähtee sosialismin tielle ja sosialismi ja kommunismi 
voittavat koko maailman mitassa” '. Sosialististen vallan
kumousten voitto ensin Venäjällä ja sitten useissa muissa 
Euroopan ja Aasian maissa ja menestykset kansallisessa 
vapausliikkeessä, joka johtaa imperialismin siirtomaajärjestel
män täydelliseen hajoamiseen, ovat kaikki kumoamaton todistus 
inarxismin-leninismin totuudellisuudesta, paikkansapitävyydestä 
ja vastustamattomasta voimasta. Tämä oppi näki ennakolta jo 
vuosisataa aikaisemmin kapitalismin kukistumisen ja sosialis
min voiton väistämättömyyden.

3. Marxilainen filosofia on marxilaisten puolueiden strate
gian ja taktiikan teoreettinen perusta. V. I. Lenin kirjoitti työ
väenluokan taktiikan yhteydestä dialektis-materialistiseen maail
mankatsomukseen: »Proletariaatin taktiikan perustehtävän 
Marx määritteli tiukasti materialistis-dialektisen maailmankat
somuksensa kaikkia perusajatuksia vastaavasti. Vain kyseisen 
yhteiskunnan poikkeuksetta kaikkien luokkien keskinäissuhteiden 
kokonaisuuden objektiivinen huomioonottaminen ja siis myöskin 
tämän yhteiskunnan objektiivisen kehitysasteen sekä sen ja tois
ten yhteiskuntain välisten keskinäissuhteiden huomioonottami
nen voi olla edistyneimmän luokan oikean taktiikan perustana. 
Tällöin tarkastellaan kaikkia luokkia ja kaikkia maita ei niiden 
staattisessa, vaan dynaamisessa tilassa, so. ei liikkumattomuu- 1

1 He kommunismiin, s. 459.
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den tilassa, vaan liikkeessä (jonka lait johtuvat jokaisen luokan 
olemassaolon taloudellisista ehdoista). Liikettä taas vuorostaan 
ei tarkastella vain menneisyyden, vaan myös tulevaisuuden kan
nalta, eikä vain hitaita muutoksia näkevien 'evolutionistien* 
typerän käsityksen mukaisesti, vaan dialektisesti... Jokaisella 
kehitysasteella, jokaisella hetkellä täytyy proletariaatin taktiikan 
ottaa huomioon tämä ihmiskunnan historian objektiivisesti kier
tämätön dialektiikka.” 1

Marxilainen puolue, työväenluokan ja kaikkien työtätekevien 
etujoukko, ottaa huomioon tämän historian dialektiikan johtaes
saan taistelua uuden yhteiskunnan puolesta ja uuden yhteiskun
nan rakentamista. Se ei-näe: yhteiskunnan historiassa vain 
hitaita muutoksia, vaari inyös laadullisia harppauksia, risti
riitoja ja taistelua, vanhan kieltämistä ja uuden voittoa. Se opet
taa tukemaan uutta ja kehittyvää, sitä mille kuuluu tulevaisuus, 
se-opettaa katsomaan elämässä ja politiikassa eteenpäin eikä 
taaksepäin, se ei opeta reformistista kapitalismiinmukautumiseri 
taktiikkaa, vaan kapitalismin kukistamisen vallankumouksellista 
taktiikkaa proletariaatin luokkataistelun kehittämisen ja sosia
listisen vallankumouksen kautta. Opportunistit näkevät histo
riassa vain hitaiden vähitellen tapahtuvien muutosten prosessin, 
he kieltävät, ristiriidat ja siitä syystä saarnäavat luokkatais
telun asemesta luokkarauhaa, vallankumouksellisen taktiikan 
asemesta reformistista taktiikkaa ja hylkäävät kokonaan sosia
listisen vallankumouksen ja proletariaatin! diktatuurin aatteen: 
Marxilaiset puolueet arvostelevat päättävästi sbsialidemokratis- 
min ideologisia asenteita ja oikeistöKJpporiunistista käytäntöä, 
paljastavat sosialidemokratian oikeistojohtajia, jotka ovat 
menneet porvariston puolelle ja luopuneet työväenluokan sosia
listisista vaatimuksista.

Noudattaessaan vaatimusta konkreettisten historiallisten olo
suhteiden (kansallisessa ja kansainvälisessä mitassa esiintyvien 
luokkasuhteiden, vallankumouksellisten liikkeiden kokemuksen 
jne.) tiukasta huomioon ottamisesta marxilainen puolue ei siedä 
minkäänlaista kaavaoppisuutta politiikassa, se ei sido itseään 
tähän tai tuohon taistelun muotoon, vaari käyttää kaikkia muo
toja, jotka ovat tarkoituksenmukaisia kyseisissä olosuhteissa.

1 V. /. Lenin, Teokset, 21. osa, s. 60.
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Sosialismin olosuhteissa, jolloin miljoonat ihmiset luovat 
tietoisesti historiaa ja jolloin joukkojen aloitteellisuus ja oma
toimisuus virtaa vuolaana, on erittäin tärkeä merkitys sillä, että 
osaa havaita sen mikä on uutta ja tukea sitä. Neuvostoliiton 
kommunistisen puolueen voima on siinä, että se nojautuu 
kommunistisen rakennustyön lainmukaisuuksien syvälliseen tun
temukseen, tutkii tarkkaavasti elämää ja joukkojen luovaa 
toimintaa, osaa löytää ratkaisevat renkaat historiallisen kehityk
sen ketjussa, avata tulevaisuuden näköaloja, saada joukot liik
keelle, valita oikeaan aikaan joustavimmat ja kullekin historial
liselle vaiheelle tehokkaimmat maan taloudellisen, poliittisen ja 
kulttuurielämän johtamisen muodot torjuen rohkeasti vanhoilli
suuden ja kangistuneisuuden, välinpitämättömyyden ja oma
hyväisyyden.

Marxilaisille puolueille ominainen uranuurtajan henki on 
ilmausta vallankumouksellisesta dialektiikasta, joka on marxi
laisen opin sielu.

4. Marxilais-leniniläinen filosofia on elävä oppi, joka ei siedä 
jähmettyneitä dogmeja, sen pätevyys tarkistetaan, se täydentyy, 
rikastuu ja kehittyy edelleen joukkoliikkeen kokemuksen poh
jalla. Marxilaisen teorian luovassa soveltamisessa elämään, 
käytäntöön, on sekä sen voima että kehityksen lähde. Marxilaiset 
puolueet taistelevat kaikissa maissa dogmaattisuutta ja kaava- 
oppisuutta vastaan nähden niissä jarrun marxilais-leniniläisen 
teorian kehitykselle ja sen luovalle soveltamiselle.

Kun porvarilliset ideologit väittävät, että marxilaisuus on 
olemukseltaan dogmaattista oppia, parjaavat he tahallaan 
marxilaisuutta. »Dogmatismia ei voi olla siellä, missä opin ylim
pänä ja ainoana kriteeriona on se, miten se vastaa todellista 
yhteiskunnallis-taloudellista kehitysprosessia...” 1 Marxilaisuus 
on olemukseltaan leppymätön dogmaattisuutta kohtaan, sillä 
marxilaisuuden tärkeimpiä periaatteita on teorian yhteys käy
täntöön, teoreettisten väittämien paikkansapitävyyden tarkista
minen käytännössä ja teorian kehittäminen miljoonien ihmisten 
käytännöllisestä kokemuksesta tehtyjen yleistysten pohjalla. 
Juuri teorian yhteys joukkojen käytännölliseen kokemukseen 
tekee marxilaisuudesta elävän, luovan opin eikä salli sen muut

1 V. I. Lenin, Teokset, 1. osa, s. 286.
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tua sellaisten jähmettyneiden dogmaattisten väittämien kokoel
maksi, joita on vain päntättävä päähän ja selitettävä. „Me emme 
lainkaan pidä Marxin teoriaa”, kirjoitti Lenin, „jonain lopulli
sena ja koskemattomana; päinvastoin olemme vakuuttuneita, että 
se on laskenut vain kulmakivet sille tieteelle, jota sosialistien 
on kehitettävä edelleen kaikkiin suuntiin, elleivät he tahdo jäädä 
jälkeen elämästä... Tämä teoria antaa vain yleiset johtavat 
perusajatukset, joita yksityiskohdissaan sovelletaan Englantiin 
toisin kuin Ranskaan, Ranskaan toisin kuin Saksaan, Saksaan 
toisin kuin Venäjään.” 1

Leninismin perinteitä ja koko sen henkeä vastaavasti ovat 
kommunistiset puolueet käyneet ja käyvät edelleenkin johdon
mukaista ja leppymätöntä taistelua niin politiikassa kuin teo
riassakin kahdella rintamalla: dogmaattisuutta ja revisionismia 
vastaan. Malenkovin, Molotovin, Kaganovitiin ym. ryhmä oli 
elämästä ja kansasta irtaantuneita dogmaatikkoja; tuo hajotta
jien ja ryhmäkuntalaisten joukko kiskoi puoluetta taaksepäin, 
taisteli sen leniniläistä politiikkaa vastaan, yritti horjuttaa puo
lueen yhtenäisyyttä ja tarkistaa sen päätöksiä. Teoreettiselta 
kannalta katsoen tuo puoluevastainen ryhmä oli hylännyt dia
lektiikan, joka muodostaa marxilaisuuden elävän sielun ja vaatii 
kaiken elämässä syntyvän uuden huomioon ottamista, konkreet
tista suhtautumista ajankohtaisten kysymysten ratkaisemiseen. 
Paljastettuaan tuon ryhmän ja nujerrettuaan sen aatteellisesti 
NKP on entistä kiinteämmin liittynyt Keskuskomiteansa ympä
rille marxismin-leninismin lipun alla.

Pyrkiessään taitavasti soveltamaan marxilaisuutta eri mai
den konkreettisiin kehitysehtoihin kommunistiset puolueet opet
tavat säilyttämään puhtaina marxilaisuuden periaatteet, jotka 
koskevat kaikille maille yhteisiä sosialistisen vallankumouksen 
ja sosialistisen rakennustyön tärkeimpiä lainmukaisuuksia. Ne 
taistelevat marxilais-leniniläisen opin, sen tärkeimpien peri
aatteiden kaikenlaista revidointia vastaan.

Revisionismi on aina ollut ja on nykyisinkin ilmausta por
varillisesta ideologiasta työväenliikkeessä ja kommunistisessa 
liikkeessä; se lamaannuttaa työväenluokan vallankumouksellista 
energiaa ja horjuttaa uskoa sosialismiin. Marxilaiset puolueet

1 V. I. Letun, Teokset, 4. osa, ss. 193—194.
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katsovat taistelun revisionismia vastaan velvollisuudekseen sekä 
työväenliikkeen ja kommunistisen liikkeen menestyksen tär
keäksi ehdoksi. Marxilais-leniniläisen filosofian periaatteet ja 
lait sekä marxilainen dialektinen metodi ovat luotettava keino 
ajatuksen pysähtymistä. vastaan, fevisionismille ja dogmaatti
suudelle ominaista yksipuolisuutta ja subjektivismia vastaan.

Politiikassa tehdyillä virheillä ja erilaisilla poikkeamilla 
oikeasta poliittisesta linjasta on sekä luokkajuuret että myös 
teoreettiset juuret. Paljastäessaan erilaisia opportunistisia poik
keamia työväenliikkeessä Lenin selvitti paitsi noiden poikkea
mien luokkajuuria myös niiden teoreettiset juuret ja osoitti, että 
opportunismin teoreettinen olemus, on siinä, että se vaihtaa 
dialektiikan eklektiikkaan tai sofistiikkaan, luopuu yhteiskun
nallisten ilmiöiden dialektis-materialistisesta erittelystä ja kor
vaa sen subjektivismilla tai porvarillisella objektivismilla.

Kommunististen ja työväenpuolueiden tärkeimpiä tehtäviä on 
dialektisen materialismin soveltaminen käytännölliseen työhön 
sekä työntekijöittänsä ja laajojen kansanjoukkojen kasvattami
nen marxismin-leninismin hengessä.

Kaikkien maiden marxilaiset puolueet vaativat työntekijöil
tään marxilais-leniniläisen maailmankatsomuksen syvällistä 
omaksumista. Marxilais-leniniläisen teorian omaksuminen ja 
sen elimellinen yhdistäminen käytäntöön auttavat ratkaisemaan 
menestyksellisesti vallankumouksellisen taistelun ja uuden 
yhteiskunnan rakentamisen johtamistehtäviä. Marxilaiset puo
lueet seuraavat Engelsin antamaa ohjetta: „Siitä lähtien kun 
sosialismista on tullut tiede, sitä on myös tieteenä käsiteltävä, 
ts. sitä pitää tutkia.’*1

Dialektinen ja historiallinen materialismi tieteellisen kommu
nismin teoreettisena, filosofisena perustana tarjoaa mahdollisuu
den ymmärtää syvällisesti sosialismin ja kommunismin perus
ongelmia.

5. Marxilainen filosofia käy leppymätöntä taistelua kaikkia 
taantumuksellisen filosofian koulukuntia ja. suuntia vastaan, 
jotka pyrkivät myrkyttämään työtätekevien tietoisuutta mystii
kalla ja idealismilla sekä johtamaan joukkoja harhaan alistaäk- 
seen ne porvariston tahtoon.

1 K. Marx ja  F. Engels, V alitut teokset, I  osa, s. 579.
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Porvarillinen filosofia ja sosiologia eivät pysty antamaan 
oikeata vastausta kysymyksiin, jotka askarruttavat koko edistyk
sellistä ihmiskuntaa. Porvarillinen teoreettinen ajattelu on sot
keutunut ristiriitoihin, joita se ei pysty ratkaisemaan.

Perusongelmia, jotka koko historiallisen kehityksen kulku 
asettaa ratkaistaviksi, ovat ihmisen harjoittaman toisen ihmisen 
riiston hävittäminen, yhteiskunnallisen ja kansallisen sorron, 
työttömyyden, työtätekevien joukkojen turvattomuuden ja kur
juuden, militarismin hirvittävän taakan, kansainvälisen jänni
tyksen ja uusien imperialististen sotien vaaran hävittäminen, 
pysyvän rauhan turvaaminen ja veljellisten suhteiden voimaan
saattaminen kaikkien kansojen välillä.

Vain historiallinen materialismi ja marxismi-leninismi 
kokonaisuudessaan antaa tieteellisen, oikean vastauksen nyky
ajan peruskysymyksiin. Siinä on syy marxilais-leniniläisen filo
sofian kasvavaan vaikutukseen. Tästä syystä on marxilaisen 
filosofian monilukuisten vihollisten siihen kohdistama arvostelu 
jäänyt ja tulee jäämään tuloksettomaksi. Marxilainen filosofia 
karaistuu, täydellistyy ja kehittyy entistä enemmän taisteluissa 
ja arvostelun tulessa.

Marxilainen filosofia jatkaa taistelevan materialismin perin
teitä, se on suvaitsematon valhetta ja ennakkoluuloja kohtaan, 
varma siitä, että totuus voittaa valheen ja järki ennakkoluulot. 
Tähän taisteluun se vetää mukaan kaikki kapitalististen maiden 
edistykselliset ajattelijat, jotka kokevat vakavaa levottomuutta 
kansojen, kulttuurin, maailman ja ihmiskunnan kohtaloista. 
Ei-marxilaiset filosofit voivat olla samoissa riveissä marxilaisten 
kanssa siellä, missä on määriteltävä suhtautuminen raa’an voi
man ja sodan imperialistiseen palvontaan, taantumukselliseen 
«filosofiseen” ihmistä ja ihmisjärkeä kohtaan suunnattuun hal
veksunnan saarnaamiseen, sorron propagandaan ja käytäntöön 
sen kaikissa muodoissa, olipa sitten kysymys luokka-, kansalli
suus- tai rotusorrosta tahi toisen sukupuolen toista kohtaan har
joittamasta sorrosta.

Humanistiset periaatteet ovat tulosta kansojen suuresta his
toriallisesta kokemuksesta ja ihmiskunnan parhaiden kykyjen 
valtavasta ajatustyöstä. Ne on hankittu monia vuosisatoja 
kestäneiden kärsimysten hinnalla, uhrauksilla, joita kansat 
ovat antaneet taistelussa vapautuksensa puolesta, tuskallisilla
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etsiskelyillä parhaiden teoreettisten ratkaisujen löytämiseksi 
tehtäville, joita kansojen elämä ön asettanut ajattelijoille.

Kommunismi on humanismin korkein olennoituma. Se pelas
taa ihmisen ainiaaksi älylliseltä ja moraaliselta runtelulta, joka 
kuuluu erottamattomasti riistojärjestelmään. Sosialistiset maat 
kehittävät tuotantovoimia jokaisen ihmisen persoonallisuuden 
kaikinpuolisen kehittämisen nimessä, jokaisen ihmisen onnen 
nimessä, pyrkien helpottamaan työtä, tekemään ihmisestä sanan 
täydessä mielessä luonnon valtiaan sekä tyydyttämään hänen 
kasvavat aineelliset ja sivistykselliset tarpeensa.

Sosialistisessa yhteiskunnassa on kaikki tieteen ja kulttuurin 
saavutukset asetettu ihmisen palvelukseen. Ollen vapaita pää
oman kahleista ihmiset eivät täällä tunne yläpuolellaan mitään 
muuta valtaa kuin oman yhdistymisensä vallan. Sosialistinen 
yhteiskunta huolehtii alituisesti ihmisestä hänen syntymähetkes- 
tään myöhäiseen .vanhuuteen asti. Kaikki tämä johtaa jokaisen 
ihmisen persoonallisuuden sellaiseen kukoistukseen, mitä yhteis
kunnan aikaisempi historia ei ole tuntenut. Marxilais-leniniläi- 
nen filosofia palvelee työväenluokan ja koko ihmiskunnan tais
telun asiaa korkeimman, humaanisimman yhteiskuntajärjestel
män, kommunismin puolesta.

Marxilaisen filosofian suuri tehtävä on antaa työväenluokalle 
ja kaikille imperialismia vastaan taisteleville edistyksellisille 
voimille aseeksi tieteellinen maailmankatsomus, yhteiskunnalli
sen kehityksen lakien, liikkeellepanevien voimien ja tulevaisuu- 
dennäköalojen tuntemus.

Neuvostoliiton kommunistisen puolueen ohjelma on tieteelli
sesti perustellut koko ihmiskunnalle tien tulevaisuuteen. Tämä 
tulevaisuus on kommunismi.
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