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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 marxilaisleniniläisen maailmankatsomuksen sopusuhtaiseen ja suuren
moiseen rakennukseen. Maailmanhistorian koko kulku on näiden
sadan vuoden aikana todistanut kumoamattomasti marxisminleninismin periaatteet ja sen löytämät lait totuuksiksi.
Dialektinen ja historiallinen materialismi on osa marxismialeninismiä, 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 marxilaisleniniläistä 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 kuoleentuu.
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 „primitiivistä”, 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 tieteenvastaisia 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.
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