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KAHTIAJAON JÄRJESTÄJÄT 
TULEVASTA KAHTIAJAKAANTUMISESTA

„Russkaja Zhizn” on nostanut naurettavan valitushuudon 
siitä, miten „Novyi Lutsh” suhtautuu sosialidemokraatti
seen duumaryhmään. (Kirjoitus „Yksinpä tässäkin!”, 
•Ns? 45.)

Se on naurettava sen vuoksi, että „Russkaja Zhizn” on 
valinnut kiertotien sen sijaan, että olisi koettanut vastata 
edes jotain oleellista meidän arvosteluumme ryhmän käyt
täytymisestä.

Sanoimme, että ryhmämme ei olisi missään tapauksessa 
pitänyt äänestää kadettiehdokasta puheenjohtajaksi.

Sanoimme, että ryhmämme sinänsä ei olisi missään 
tapauksessa pitänyt mennä kadettien ja narodovetsien 
yksityisiin neuvottelukokouksiin.

Sanoimme vihdoin, että ryhmän käyttäytyminen saattaa 
johtaa kahtiajakaantumiseen, sillä tuo käyttäytymislinja 
sotii puolueen Tukholman edustajakokouksen päätösten 
henkeä ja kirjainta vastaan.

Käännyimme vihdoin ryhmämme bolshevistisen osan 
puoleen kehoittaen taistelemaan mitä armottomimmin 
ryhmän enemmistön opportunismia vastaan ja puolusta
maan siinä järkähtämättä vallankumouksellisen sosiali
demokratian asennetta.

Kirjoitimme tämän johdosta hyvin paljon; kirjoitimme 
ryhmän käyttäytymisestä puhemiehistöä koskevassa kysy
myksessä koko joukon artikkeleita, jotka valaisevat asiaa 
kaikilta puolilta.

„Russkaja Zhizn” lehden taholta ei ole esitetty mitään 
oleellisia vastaväitteitä; ei ole tehty ainoatakaan vakavaa 
yritystä duumaryhmää tosiasiallisesti johtavien menshevik- 
kien taktillisen linjan puolustamiseksi.
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Meillä oli oikeus odottaa — ja me odotimme,— että 
„Russkaja Zhizn” koettaa todistaa, että sen taktillinen linja 
on täydelleen VSDTPm Tukholman edustajakokouksen 
päätösten mukainen, että juuri tämä linja onkin se linja, 
jonka pitää johtaa meidän duumaryhmämme hegemoniaan 
koko Duuman vasemmisto-osan suhteen.

Mutta mitään sellaista ei ole tapahtunut. Kaiken tämän 
asemesta — rykelmä viheliäisiä sanoja, naurettavia voivo- 
tuksia siitä, että „Novyi Lutsh” vainoaa sosialidemokraat
tista duumaryhmää, että „Novyi Lutsh” sysää ryhmän 
bolshevistista osaa viipymättömään kahtiajakoon.

Asiallisen vastauksen asemesta — kaksinaamainen 
haaste: ..Sanokoon „Novyi Lutsh” sanottavansa selvemmin. 
Pankoon prikun jokaisen i:n päälle. Ja muistakoon evan
keliumin neuvon: „minkä teet, tee pian”

Toverit! Te olette todellakin suurenmoisia häikäilemättö
myydessänne. Teidän voivotuksenne bolshevikkien toi
meenpanemasta kahtiajaosta ovat totuudenmukaisuuden ja 
vilpittömyyden helmi.

Ainoa puoluejärjestö, jossa nykyään on olemassa kahtia- 
jakaantuminen ja äärimmäisen pahassa muodossa, on 
Pietarin järjestö. Kuka jakoi sen kahtia? Sen kahtiajakoi- 
vat menshevikit. He kahtiajakoivat sen vastoin järjestynei
den työläisten tahtoa kadettien mieliksi, vedoten mustasot- 
nialaisvaaraan, jota Pietarissa ei ollut. Ja siitä huolimatta 
menshevikit ovat aina tähän asti vastustaneet itsepintaisesti 
Pietarin järjestön yhtenäisyyden palauttamista, he pyrkivät 
itsepintaisesti laajentamaan ja syventämään tuota kahtia
jakoa.

Bolshevikit taistelivat kaikin voimin kadettien kanssa 
tehtävien vaalisopimusten sallimista vastaan. Mutta puo
lueen konferenssissa marraskuussa sopimukset katsottiin 
sallittaviksi. Konferenssissa bolshevikit sitoutuivat alistu
maan paikallisten järjestöjen päätöksiin, ja kaikkialla, 
missä paikalliset järjestöt katsoivat tarpeelliseksi vaali- 
sopimusten teon kadettien kanssa, he täyttivät „pyhästi 
ja uskollisesti” puoluevelvollisuutensa. Menshevikit sitou
tuivat tekemään samoin, mutta tultuaan vakuuttuneiksi 
siitä, etteivät Pietarin järjestyneet työläiset suostu kulke
maan heidän perässään kadettien talutusnuorassa, he jakoi
vat järjestön kahtia.
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Ja nyt he parkuvat kahtiajaosta! Mitä tulee haasteeseen, 
jonka „Russkaja Zhizn” on meille heittänyt, niin siihen 
vastaaminen ei voi missään tapauksessa aiheuttaa meille 
vaikeuksia. Me olemme jo ilmankin panneet prikun jokaisen 
i:n päälle: ne voi nähdä jokainen näkevä.

Puolueen yhtenäisyys on meille äärettömän kallis. Mutta 
vallankumouksellisen sosialidemokratian periaatteiden puh
taus on meille kalliimpi. Me olemme alistuneet ja alistumme 
puolueen Tukholman edustajakokouksen enemmistön tah
toon. Pidämme välttämättömänä sen kaikkien päätösten 
täyttämistä. Mutta me vaadimme, että puolueen johtavat 
keskuselimet täyttäisivät nämä päätökset. Ja menshevik- 
kien opportunistiset horjumiset, heidän kaikki yrityksensä 
poiketa edustajakokouksen viitoittamalta linjalta kadettien 
mieliksi ovat saaneet ja tulevat saamaan osakseen meidän 
taholtamme armotonta arvostelua ja järkähtämätöntä vas
tustusta. Se on oikeutemme. Se on velvollisuutemme. Me 
emme luovu milloinkaan tästä oikeudesta, me emme kos
kaan kieltäydy tästä velvollisuudesta. Ja jos kahtiajakaan- 
tuminen tapahtuu, niin se tulee merkitsemään vain sitä, että 
menshevikit itse ovat polkeneet maahan ne päätökset, jotka 
he itse veivät läpi Tukholman edustajakokouksessa. Muuta 
kahtiajakaantumista ei voi tapahtua eikä tule tapahtumaan. 
Ja tämä kahtiajakaantuminen tulee merkitsemään vain 
yhtä: menshevikkien lopullista muuttumista kadettien 
vasalliksi.

»Proletariaatin punainen lippu vavahti sosialidemokraat
tisen duumaryhmän käsissä”, kirjoitimme toissapäivänä.— 
Kadetit vaativat, että se laskettaisiin alas heidän edessään. 
Sinä päivänä, jolloin menshevikkien tahdosta tapahtuu tuo 
uskomaton häväistys, tapahtuu myös kahtiajakaantuminen, 
sillä sinä päivänä menshevikit lakkaavat olemasta Venäjän 
sosialidemokraattisen työväenpuolueen osa.

Kirjoitettu helmikuun 23 
(maaliskuun 8) pnä 1907

Julkaistu helmikuun 24 pnä 1907 Julkaistaan tehden
„Novyi Lutsh" lehden 5. numerossa tekstin mukaan


