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SOTKEUTUNEET PUOLUEETTOMAT

Halveksuva (ellei suorastaan kielteinen) suhtautuminen 
puoluekantaisuuteen on yhteiskuntaelämämme laajimmin 
levinneitä ja sairaalloisimpia ilmiöitä.

Yksinäisille poliitikoille, poliittisille seikkailijoille ja 
poliittisille Maniloveille on ominaista kieltäytyä puoluekan- 
taisuudesta ja puhua juhlallisia sanoja puoluekantaisuu- 
den „suppeudesta”, „kaavamaisuudesta”, siitä, ettei tätä 
saa sietää, j.n.e. y.m.s. Mutta todellisuudessa tuollaiset 
sanat heijastavat vain joukoista erkaantuneiden intelligent
tien naurettavaa ja surkeaa pöyhkeyttä tahi itsepuolustelua, 
intelligenttien, jotka tuntevat, että heidän on välttämätöntä 
salata heikkoutensa. Politiikkaa tämän sanan vakavassa 
mielessä voivat tehdä vain joukot, mutta puolueettomat 
joukot, jotka eivät kulje vankan puolueen mukana, ovat 
hajanaisia, tiedottomia joukkoja, jotka eivät kykene pysy
mään lujina ja muuttuvat niiden ovelien politikoitsijain 
leikkikaluiksi, jotka ilmestyvät aina „ajoissa” hallitsevien 
luokkien keskuudesta käyttääkseen „sopivaa” tilaisuutta 
hyväkseen.

Venäjä on eräs kaikkein pikkuporvarillisimmista maista, 
täällä on vähiten harjaannuttu vapaaseen poliittiseen toimin
taan. Sen tähden ja vain sen tähden meillä on levinnyt laa
jalle halveksuva suhtautuminen puoluekantaisuuteen. Venä
jän valveutuneen työläisen eräänä tehtävänä (ja hänen 
eräänä suurena historiallisena ansionaan) on järjestelmäl
lisen, sitkeän taistelun käyminen tätä halveksuvaa suhtautu
mista vastaan.
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Esitämme erään tuoreimman esimerkin puolueen liepeillä 
olevan intelligenssin keskuudessa ilmenevästä omahyväi
sestä puoluekannattomuudesta.

Työläiset ovat järjestäneet laajan varojen keräyksen työ- 
väenlehtien hyväksi. On helppo ymmärtää, että jos joukot 
ovat tietoisia siitä, mitä sanomalehteä on autettava, mitä 
suuntausta kannatettava, niin ne oppivat näiden keräysten 
nojalla harjoittamaan aatteellista, periaatteellista politiikkaa.

Likvidaattorit, jotka niin usein luisuvat puoluekannat- 
toman politiikan asenteisiin, panivat toimeen yleisesti 
tunnetun kampanjan kerättyjen varojen tasanjakamisen 
puolesta. Heitä kannusti yksinkertaisesti halu salata heik
koutensa, eivätkä he hätäpäissään ehtineet ajatella edes 
sitä, että moisen kampanjan pohjana on juuri puoluekannat- 
tomuuden periaate.

Elämä paljasti heidät tuossa tuokiossa. Venäjän pikku
porvarillinen yhteiskuntaelämä otti heidän tunnuksensa 
omaksi tunnuksekseen: yleensä tasan, sekä likvidaattorien 
että narodnikkien kanssa!

Nuo puolueettomat, joiden poliittinen seikkailupolitiikka 
on tullut paljastetuksi ja jotka ovat luopuneet marxilaisesta 
menneisyydestä haaveillakseen jostain „laajasta”, mikä on 
yhtä periaatteetonta, ovat alkaneet kieroilla ja viekastella. 
G. R. uskottelee likvidaattorilehden 24. numerossa, etteivät 
he kannata lainkaan narodnikkien kanssa yhdistymistä ja 
että muka marxilaiset ovat „järjestelmällisesti saarnanneet” 
sellaista yhdistymistä.

Tämän karkeampaa totuuden vääristelyä on enää vaikea 
kuvitella. Jos G. R. ja kumpp. eivät olisi puolueettomuuden 
saarnaajia, jos he eivät suhtautuisi poroporvarillisesti 
marxilaisuuden menneisyyden historiaan, niin he tietäisivät, 
että vain marxilaisten („pravdalaisten”) ansiosta tuli kysy
mys työläisten suhtautumisesta eri puolueisiin ratkaistuksi 
täysin virallisesti enemmän kuin kuusi vuotta takaperin *. 
Vain marxilaiset ovat määritelleet tarkasti Venäjän kaikkien 
suurimpien puolueiden luokkapohjan’, likvidaattorit eivät ole 
kyenneet koskaan tekemään sitä. Ainoastaan marxilaiset, 
erotukseksi kaikista Venäjän puolueista, sen sijaan, että 
olisivat suhtautuneet eri puolueisiin epäjohdonmukaisesti ja

Ks. Teokset, 12. osa, ss. 122—124. Toim.
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periaatteettomasti („silloin tällöin”), muotoilivat kuusi 
vuotta sitten täsmällisen vastauksen kysymykseen, joka kos
kee eri „virtausten” olemusta ja suhtautumista niihin.

Sen jälkeen historia on loistavasti ja tuiki tinkimättömästi 
vahvistanut tämän vastauksen oikeaksi.

Tuossa vastauksessa sanotaan tarkasti ja selvästi, että 
narodnikit ovat pikkuporvarillisia demokraatteja, joiden 
kanssa on sallittua vain „yhteinen toiminta” taantumusta ja 
liberalismia vastaan.

Nyt G. R. ja kumpp., jotka uskottelevat, että he vastusta
vat yhdistymistä narodnikkien kanssa, haluavat selviytyä 
pulasta: me muka kannatamme keräysten tasanjakamista 
kahden sanomalehden kesken, jos on kysymys „joukkoke- 
räyksistä”, mutta vastustamme sitä silloin, kun keräykset 
on suoritettu „tietoisten samoinajattelevain ryhmien keskuu
dessa”!! (ks. „Novaja Rabotshaja Gazetaa” № 24).

Ensinnäkin, elämä on jo todistanut, että teidän harjoitta
mastanne tasanjakamisen propagandasta on seurauksena 
puoluekannaton suunnitelma. Se on tosiasia. Samasta 
24. numerosta voimme lukea erään työläisryhmän päätös
lauselman: tasan myös narodnikkien kanssa. Käy kuten 
aina, meidän puolueettomamme eli riippumattomamme ovat 
menevinään sisään yhdestä ovesta, mutta menevätkin 
toisesta!

Toiseksi, voidaanko tietoisten ryhmää nimittää tietoiseksi, 
jos se ei osaa valistaa joukkoja? Ei voida, herrat puolueetto
mat! Tietoiset sanovat joukoille: antakaa kaikki varoja, 
liittykää kaikki yhteen, mutta koettakaa samalla päästä 
selville eri sanomalehtien suunnasta.

Kun annetaan varoja ja sanotaan „jaetaan tasan”, niin 
silloin ollaan puolueettomia, kehittymättömiä, välinpitä
mättömiä. Kun annetaan varoja ja sanotaan: „sen ja sen 
suunnan hyväksi”, niin silloin ollaan tietoisia ja osallistu
taan tietoisesti yhteiseen toimintaan.

G. R. väärentää tätä perustotuutta!
Yhteenveto: G. R. ja hänen likvidaattorikumppaninsa, 

jotka uskottelevat, että he vastustavat yhdistymistä narod
nikkien kanssa, ajavat todellisuudessa entistä linjaansa, 
puoluekannatonta yhdistymistä näiden kanssa, puoluekan- 
nattomuuden linjaa, joka on työläisille peräti vahingollinen 
ja sopimaton.
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Työläisdemokraatit ovat monet kerrat antaneet ja heidän 
on edelleenkin annettava päättäväinen vastaisku puolue- 
kannattomuuden julistamiselle, sillä se tylsistyttää työläisiä 
poliittisesti ja helpottaa heidän kaikenkaltaista pettämistään.

„ la  Pravdu" M  S, 
lokakuun 4 pnä 1913 

Allekirjoitus: K  a  r—o v

Julkaistaan „ la  Pravdu" lehden 
tekstin mukaan


