














































































































































































































































 

Tämä kirja on oikein hyödyllinen ja varsinkin osa I on erinomainen. Myös osa II kappale 21 on oikein 

hyödyllinen, joskaan ei tyhjentävä. Kuitenkin kirjassa on vakavia ongelmia, jotka johtuvat siitä että se 

on kirjoitettu ja julkaistu Neuvostoliiton revisionismin aikana. Kirjan ongelmat ja virheet onneksi 

sisältyvät lähes kokonaan vain lukuun 20. 

 

Lyhyt erittely kirjan virheistä on kuitenkin paikallaan (sivunumerot viittavaat osaan II): 

 

1) Kirjassa esitetään enimmäkseen Neuvostoliiton filosofian historia ihan oikein (proletkultin kritiikki, 

taistelu mekanisteja ja mensevismiä tapailevia idealisteja vastaan, trotskilaisia ja buharinilaisia vastaan 

jne.) mutta Stalinin merkitys on arvioitu kirjassa väärin. Hänen ansioitaan ei riittävästi tunnusteta. 

Kirjasta puuttuu kappale siitä kuinka Stalin kehitti filosofiaa. Kirjassa on keksitty täysin valheellisia ja 

keinotekoisia "kritiikkejä" Stalinin filosofiasta, mm. s. 251 sanotaan valheellisesti että Stalin ei juuri 

käsitellyt luonnon dialektiikkaa tai tietoteoriaa. Se on kuitenkin valhetta, sillä Stalin käsitteli aiheita 

useissa teoksissa esim. “Dialektisesta ja historiallisesta materialismista”, “Anarkismi vai sosialismi?”, 

“Marxismi ja kielitieteen kysymykset” jne. Muutkin Stalinin teokset ovat filosofisesti tärkeitä. 

 

Typeriä valheita Stalinista on mm. sivuilla 256-258. Niissä väitetään esim. Stalinin jättäneen huomiotta 

Leninin Filosofian Vihkot, vaikka todellisuudessa Stalin siteeraa niitä teoksessaan “Dialektisesta ja 

historiallisesta materialismista”. Huolimatta valheista Stalinia kohtaan kirjassa käytetään useaan 

otteeseen Stalinin filosofisia oivalluksia jopa hänen myöhäisistä teoksistaan kuten “Marxismi ja 

kielitieteen kysymykset” (esim. s. 274). 

 

2) Kirjassa yritetään perustella Hrutsovilaista ja Brezhneviläistä revisionismia. Tämä on kirjan vakavin 

ongelma. Joitakin muiden maiden revisionisteja myös ylistetään ilman kritiikkiä.  

 

3) Kirjassa levitetään marxismin vastaisia käsityksiä tieteen kiistellyistä kysymyksistä. Kirjassa 

esitetään valheita suurta biologia Trofim Lysenkoa vastaan ja tuetaan hänen vastustajiaan eugenistejä, 

neuvosto-vastaisia rikollisia ja valetieteilijöitä N. Koltsov, N. Dubinin, N. Vavilov, ja heidän 

ideologiaansa eli mendelismi-morganismia, joka on idealistinen pseudotiede. Kirja ei siis anna järkevää 

selvitystä marxismin suhteesta biologiaan vaan jättää paljon sekavaksi tai antaa suorastaan väärän 

kuvan asiasta. Fysiologiassa kirja esittää suuren neuvostotiedemiehen I. P. Pavlovin ajatuksia mutta 

tukee myös P. Anohinia, joka oli revisionisti ja Pavlovin vääristäjä. Anohin vääristi Pavlovin samaksi 

kuin "kybernetiikka". Kirjassa myös propagoidaan "kybernetiikkaa" joka on taantumuksellinen 

mekanistinen filosofinen suuntaus. Kirjassa myös sekoitetaan keskenään kybernetiikka, automaatio ja 

tietotekniikka. Automaatio ja tietotekniikka ovat tietenkin hyödyllisiä asioita, joita ei pidä sotkea 

kybernetiikkaan.  

 

 






















































































































































































































