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SAKENIÄ

K ir je K a u ts k y lta
Edellisellä sivulla on Jäljennös tov. K arl K a.u täky n “Sakenien" to im itu k
selle läh ettäm ästä kirjeestä. Se kuuluu suomeksi seuraavasti:
"H yvät toverit.
Kiltti n teitä ystävällisestä kirjeestänne ja Iii 1irt läniästäiUH' kiiä imi jk.seistä li
ite. Mitä tulee rnglulU liiikiolisreu käännökseen, niin se todellakin un täynnä
m itä liussiinknrlsiinitiii viritellä, du m ikä ]tnl]eni]ii: Minä suin “K apitulin” cn*Iliiiminkiellseit kiiiiiuiiiksen otteista sen liuomlon. ettu ‘'K upltaU n" käännös, il
m estynyt Oitis. K errlu kuslnnnnksellu, tm m yöskin täynnä virheitä,
A m eri kalainen työläinen sini typerän käsityksen ma rv iin Isintti estä, jos luin
oppii sllii nnm laiituislsia käännöksistä.
Olen erlltiiln Iloinen, elin le hyväksytte sen kniinan, m inkä iraoluirm nir
vähem m istö on täällä om nksiinut. St» on tosiaankin valkea nykyisissä oloissa.
M utta mliiit en e]>äile. etteikö s uineet m uutu (nisiksi siula tl jälkeen ja että
vähem m istöstä tulee jälleen enem m istö.
H artaasti haitta isin kirjottua teille artikkelin asem astam m e, tl lei siinä
olisi esteenä jo m ainitsem ani vaikeudet, illa n usea ulkomaille' liilietetty käslkirjiitus on jo kadonnut. Eikä olisi m istään m erkityksestä k irjottua ainoas
taan ylim alkaisesti.
T ietenkin yhdyn täydestä sydäm estäni toivoonne lu te in a tio mi Ien voitok
kaasta elpym isestä. Voitte tilin vukm ilettuja, ettii valliin kansainvälinen henki
on vielä sangen voim akkaana m eidän keskuudessam m e, huoli m utta kuikista
puut leel IIsuti k slstaa n .
Jään , hyvät toverit, veljellisellä tervehdyksellä
K. KAITSKY.

T äm ä K autsky n kirje, vaikkakin lyhyt, on sisä! tori kas. Se osottaa k a n 
sainvälisen luokkahengen sittenkin olevan vankan Saksassa, vaikkakin siitä
luopujia on useita. V anha veteraanim m e varm asti lu o ttaa vähem m istön jäl
leen nousevan enem m istöksi, m ikä Saksan vilmepiiivien tap ah tu m ista onkin
saanut vahvistusta. Internationale on voitokkaasti nouseva siitä lam aannustilasta, johon sodan hu rm sh en g et sen tilapäisesti syöksivät!
K autsky lähetti täm än kirjeen vastaukseksi siihen, kun hänelle lähetettiin
lervehdysklrje sekä hänen kirjansa “K orkeat elinkustannukset" suom enkieli
nen ja englanninkielinen käännös. Suom enkielelle on m ainittu k irja k ään n et
ty suoraan sen alkukielestä, nim, Saksankielestä. E nglanninkielinen käännön
on näet perin virheellinen, josta K autsky kirjeessään juuri m ainitsee. Saman
voi m ainita useista englanninkielisistä käännöksistä. P aik allaan onkin K auts
kyn huom autus, että am e täkäläiset työläiset saavat h ataran käsityksen m arxi
laisuudesta m oisten käännöksien takia. K okem us osottaa sen todeksi.
Sydäm en h artau d ella ja sam alla syvim m ällä vakaum uksellaan vanha puo
luetoverim m e luottaa köyhälistön voim akkaaseen nousuun nykyisestä sorros
taan. H uolim atta Saksassa vallitsevasta vaikeasta sotatilanteen synnyttäm ästä
asem asta, nostaa hän päänsä ja rohkeasti sanoo sanottavansa köyhälistön re
hellisenä puolustajana ja taistelijana. Senpävuoksi onkin paikallaan, pitää h ä 
nelle “juhlapuhe", ei m iksikään jokapäiväiseksi ylistykseksi, vaan suom alais
ten toverien h a rta ak si kiitokseksi siitä, m itä hän om asta puolestaan on toim it
tan u t m aailm an köyhälistön yhteisen asian hyväksi. Se seuraavaita sivulla.
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Etuvartijam m e
Nykyinen sota on osoittanut,
että ihmisissä heidän juovuttuaan sodan irtipäästämistä into
himoista on kaikesta “ sivistyselämän” veltostuttavasta vaiku
tuksesta huolimatta paljon niin
sanottua
urhoollisuutta, Joka

päivä lehdissä julkaistut uutiset
taisteluista maan päällä, maan
alla, veden päällä, veden alla ja
ilman avaruuksissa tuovat ilmi
ihmeteltävää vaarojen ja kuo
leman ylenkatsomista.
Tätä urhoollisuutta kiihote-
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taankin vallassaolijoitten puolel
ta monilla keinoilla ja sen osottajia juhlitaan “ sankareina”.
Mutta me tahtoisimme tässä
puhua eräästä toisesta sankaris
ta, jonka urhoollisuus ei ilmen
nyt sotakentällä, vaan sodassa
sotaa vastaan.
Me luulemme,
että hänen on täytynyt osoittaa
moraalista urhoollisuutta, jonka
määrä ja osoittamisen vaikeus
sittenkin voittaa “ loistavimmatkin” urotyöt veri tantere il la. Hän,
joka keskellä riehuvia verenhimoja ja huolimatta osakseen tu
levasta pilkasta, vihasta, vainos
ta uskaltaa kohottaa intohimoja
tuomitsevan kätensä ja sano
mattomista vaikeuksista huoli
matta osaa valvoa kalleimpien
aarteittemme loukkaamattomina
säilymisen, on sankari hänkin.
Ja hän ansaitsee tuon nimen
paljon paremmin.
Vanhan
puolueveteraanimme
Karl Kautskyn osaksi tuli tällä
hetkellä varsin epäkiitollinen,
mutta vallankumouksellisen liik
keemme tulevaisuudelle välttä
mätön tehtävä olla periaatteittemme etuvartijana isänmaallisuuskiihkon
valtaan joutuneen
Saksan
sosialistipuolueen kes
kuudessa. Hän on tämän teh
tävän urhoollisesti suorittanut,
säilyttänyt lippumme ja puolus
tanut sitä, kunnes tulee päivä,
jolloin se uudelleen voi liehua
vapaana ja tahroja pelkäämättä.
Lieneeköhän kenenkään mieli
kärsinyt niin paljon Saksan puo
lueemme harharetkistä, kuin tä
män vanhuksen, joka koko elä
mänsä ajan on uhrannut luokkataisteluperiaatteittemme tulkiscmiseen ja juurruttamiseen ja
jonka terävä kynä vuosikymme
nien aikana yhtä menestykselli
sesti hyökkäsi kapitalistisen jär
jestelmän
perustuksiin
kuin

joukkojemme riveissä taistelu tie
toisuutta himmentävien revisio
nistien kimppuun. Saksan työ
väestön enemmistön mieltä ja
pyrkimyksiä tulkiten hän puo
luekokouksissa aina vei mielipi
teensä voitolle. Saksan puoluet
ta katsottiin luokkatietoisiinmak si kaikista
sosialistiryhmistä.
Kautskyn kirjoittamat
kirjat
olivat sekä Saksan että muitten
maitten sosialistien vakaumusten
kulmakivenä. — Ja sitten tuli ro
mahdus. Sivuun työnnetyt re
visionistit huomattiin yhtäkkiä
muodostavan enemmistön paria
inentliryhmässä ja puoluehallin
nossa, vanha koeteltu luokkataistelukanta sai väistyä “ luokkarauha” -harrastusten tieltä, askel
toisen jälkeen otettiin luisuval
la pinnalla, muutamassa viikossa
näennäisesti kaadettiin koko se
rakennus, jonka ylös rakentami
seen oli tarvittu vuosikymme
niä.
Vanha etuvartija työnnettiin
hetkeksi syrjään. Sotasensuuri
vangitsi hänen suunsa. Hänen
toimittamassaan lehdessä "Neue
Zeit’issa”, joka vuosien kuluessa
oli muodostunut kaikkien mait
ten sosialisteille ehtymättömäksi
luokkatietoisuuden lähteeksi, al
koi ilmaantua Sudckunt’ien, Da
vidien, Scheidemaiinien “ hiok ■
karauhaa.” koskevia kirjoituksia.
Koeteltujen luokkalatujen tilal
le alkoi retkeilyjä yhä kauvem
mas oikealle päin aina vihattuun
vihollisleiriin asti.
Näin sanomattoman tukalissa
oloissa vanha etuvartija ei me
nettänyt voimiaan eikä tietoi
suuttaan. Hän on Saksan sosia
listipuolueen keskuudessa sodan
alusta alkaen suorittanut sanka
rillisen työn, joka nyt alkaa kan
taa tuloksia.
Sodan jälkeen kirjoitettava
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puolue virtaus ten li is toria vasta
voi kertoa kaikki yksityiskoh
dat hänen taisteluistaan. Vähän
on siitä vielä tullut toveripiirien
tietoon
Saksan
ulkopuolella.
Koet takaamille kuitenkin poimia
tänne muutamia seikkoja.
Kohtalorikkaana elokuun 4
päivänä, jolloin Saksan sosialistipnohie äänesti varoja murhaajatyölle. kärsi Kautsky ensi »iäi
sen
perinpohjaisen tappionsa
puolueen neuvospöydän ääressä.
Kun parlamenttiryhmässä alus
tavasti keskusteltiin sota varo
jen myöntämisestä, kutsuttiin
Kautsky kokoukseen. Kautsky.
näet, ei itse ote valtiopäivämies,
hän ei ole edes Saksan alamainenkaan vaan Itävallan, mutta
tai hän monen vuoden aikana ol
lut puoluehallinnon määräykses
tä parlamenttiryhmän teoreetti
sena neuvonantajana.
Kautsky
ryhmäkokouksessa jyrkästi vas
tusti sota varojen myöntämistä.
Hänen ehdotuksensa, että ää
nestettäisiin sotavarojen myöntä
mistä vastaan, hävisi, lian silloin
ehdotti, että ryhmä päättäisi ol
la osaaottamatta äänestykseen.
Sekin ehdotus hävisi.
Ryhmä
päätti myöntää sotavarat. Ko
ettaen pelastaa mitä pelastetta
vissa oli, Kautsky esitti, että jos
varojen myöntämisen puolesta
äänestettäisiin, niin on samalla
esitettävä hallitukselle tiukkoja
ehtoja, jotka koskisivat yleisen
äänioikeuden
myöntämistä
Preussissa ja muita
työväelle
tärkeitä asioita, ja että se lau
sunto, joka puolueen puolesta
annetaan parlamentissa, sisältäi
si ankaran kritiikin halituksen
myötävaikuttamisesta sodan syt
tymiseen. Tämäkin ehdotus hä
visi ja tehtiin tunnettu päätös,
jonka mukaan varoja myönnet
tiin ilman mitään ehtoja ja sa
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nalla
otettiin
kannettavaksi
edesvastuu sodan johtamisesta.
Tämän
tappionsa
jä lj e n
Kautsky uskollisena puoluemiehenä kehotti samoinajattelevia
tovereitaan
toistaiseksi luopu
maan puolueen halkaiseniisyritvksestä antaakseen asioille ai
kaa kellittyä. Elokuun loppu
puolella hänen luonaan kävneeile eräälle ameri ka laiselle tove
rille hän kertoi varmasti usko
vansa, että seuraavassa parta
inen ttiäänes tv kscssä
sosialisti
nen ryhmä 011 huomaava ereh
dyksensä ja palaava takaisin sel
ville puluille. Sille olisi annetta
va tilaisuus tehdä se ja estettä
vä puolueen hajoamista ennen
aikaisten toimenpiteitten kautta.
Tämä Kautsky n lojaalisuus puo
lueen eheyden säilyttämistä koh
taan lienee ollut syy, jonka no
jalta jotkut patentti vallan kumo
ukselliset ovat syyttäneet Kautskya siitä, että hän muka puo
lusti parlamenttiryhmän menet
telyä. Enemmän väärää syytös
tä vanhusta kohtaan ei voisi teh
dä.
Sen osoittivat seuraavien
kuukausien tapahtumat.
Saatuaan tuulta siipiensä alle
ja päästyään puolueen kannaksi
hyväksytyn
menettelytavan
kautta asioitten johtoon, ennen
sivummalla olleet revisionistit.
Suclekum, David, Scheidemann,
(limoev y, m. antoivat vapaan
lennon pyrkimyksilleen ja lui
suivat yhä syvemmälle liejuun,
josta on vaikea jopa mahdoton
kin nousta. Ile täyttivät “Neue
Zeitin” sivut “ kansallisunssosia1isin ia” puolustavilla kirjoituksil
la. Tässäpä tuli Kautsky lie suo
ritettavaksi raskas, mutta vält
tämätön työ. Vastustajat osasivat kaikinpuolin käyttää hyväk
seen sodan luomaa tilannetta, jo
ka heille salli sensuurin suosiol-
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li set la avulla laveasti laverrella
kannastaan, mutta joka esti
Kautskya sanomasta kaikkea si
tä, minkä hänen olisi pitänyt
sanoa perinpohjin musertaakseen
vastaväittäjänsä. Näistä vaike
uksista huolimatta Neue Zeit’issa viime ja tämän vuoden aikana
painetut väittelyt Kantskyn. ja
Scheidemann’in, Davidin, Sudekum’in, Gtmo\v’in v. m. kanssa
muodostavat
sotakirjallisuuden
mieltäkiinnittäviinmän
kokoel
man.
Ja että Kautsky kaikista vai
keuksista huolimatta selvisi vas
tustajistaan ja saattoi ylläpitää
puolueen entistä tahraa maton ta
lippua korkealla kaikkien näh
tävänä, se näkyy näinä päivinä,
jolloin tehdään selvää peliä se
kavuudesta.

Päivä lehdissä mme ja osaksi
Saken is säkin on ollut otteita
näistä väittelyistä. Niitä tullaan
julkaisemaan vielä Säkenieii seuraavissa numeroissa. Näitten ri
vien tarkoitus on vain ollut tor
jua joittenkin houhottajain levittäniät parjaukset, että Kautsky
muka olisi heilahtanut tukemaan
saksalaista “kansallisuussosialistnia’'. Vanha etuvartijanune on
kunnialla suorittanut tehtävänsä.
Ja tässä lehdessä jäljennetty kir
jeensä jääväämättömästi osoit
taa, että Karl Kautsky on sen
joukon mukana, joka verisen se
kasorron seasta kohottaa luok
kataistelun punaista lippua. Etuvartijamme ci ole pettänyt,

