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KEHNON ASIAN KEHNOA PUOLUSTELUA

Muuan Gr. Golosov on sydänjuuriaan myöten loukkaantu
nut siitä, että „Prosveshtshenijessa” nimitin Tshheidzeä 
„puolueen liepeillä olevaksi sosialidemokraatiksi” *.

Gr. Golosov riehuu ja raivoaa, haukkuu minkä jaksaa, 
höystäen haukkumisiaan rutkasti huuto- ja kysymysmer
keillä. Mutta mitä kiukkuisemmin Gr. Golosov esiintyy, sitä 
ilmeisemmäksi käy, että kiukkuisilla huudahduksillaan hän 
vain yrittää peittää todisteiden puuttumista.

Nimitin Tshheidzeä puolueen liepeillä olevaksi. Golosovin 
ei pitäisi olla vaikea arvata, että hän olisi kumonnut väiU 
teeni, jos olisi todistanut Tshheidzen puoluemieheksi.

Viittasin siihen tosiasiaan, että sosialidemokraattisen 
edustajaryhmän historian (sekä puolueen uudestisyntymisen 
historian) kriitillisimmällä hetkellä Tshheidze „kierteli”. 
Likvidaattorilehdistöä sekä likvidaattoruutta vastustavaa 
lehdistöä muodostettaessa (vuosi 1911 ja vuoden 1912 alku) 
Tshheidze ei ollut siellä eikä täällä.

Kumoaako kiukkuinen vastaväittäjäni tämän tarkoin 
osoittamani tosiasian?

Ei. Kiukkuinen Gr. Golosov ei kumoa, hän ei voi kumota 
tätä tosiasiaa. Golosov parka! Hän on suuttunut, mutta voi
maton. Hän kiertää pelkurimaisesti tosiasiaa, joka näyttää, 
että Tshheidzen menettely (tämän puhujanlahjoista ja 
parlamenttikokeneisuudesta huolimatta) oli puolueen lie
peillä olevan henkilön menettelyä.

Jos kiukkuinen Gr. Golosov kykenisi ajattelemaan, niin 
hän ymmärtäisi, että puoluemiehen tunnusmerkkinä on se, 
että tämä osallistuu mitä tarmokkaimmin, välittömästi ja

* Ks. tätä osaa, s. 409. Totm .
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avoimesti puolueensa (eikä ainoastaan sen duumaryhmän) 
asioiden hoitoon. Likvidaattorilehdistön ja likvidaattoruutta 
vastustavan lehdistön muodostuminen oli mitä tärkein 
momentti marxilaisen kokonaisuuden uusimmassa histo
riassa. Näytin siis kumoamattomasti toteen, että Tshheidze 
on ollut puolueen liepeillä.

Gr. Golosov huudahtaa jotakuinkin hysteerisen kiukkui
sena: „Puolue on siellä, missä V. Iljin istuu Gr. Zinovjevin 
kanssa”.

Omaksi onnettomuudekseen kelpo Golosov herättää tässä 
varsin mielenkiintoisen ja tärkeän kysymyksen, missä on 
puolue. Ja jos Gr. Golosov ei kykene itse ajattelemaan, niin 
kaikki työläiset ovat ajatelleet ja ajattelevat sitä.

Puolue on siellä, missä on tietoisten, poliittiseen elämään 
osallistuvien marxilaisten työläisten enemmistö.

Sen takia Gr. Golosov raivoaakin kuin hysteerinen, kun 
hän tuntee olevansa voimaton kumoamaan tämän yksinker
taisen totuuden.

Sekä IV Duuman vaalit että „Pravdan” synty- ja kasvu- 
historia, sekä metallityöläisten liiton hallinnon vaalit että 
vakuutuskampanja samoin kuin työläisten päätöslauselmat
kin kuuden työläise'dustajan kannattamisesta — kaikki tämä 
on todistanut puolueen olevan kuutosryhmän kannalla, sen 
linjan kannalla. Sen tunnukset on hyväksytty ja työläiset 
ovat tarkistaneet ne /o«£&otoiminnalla työväenliikkeen kai
killa aloilla.

Kiukkuinen Golosov kiukutteleekin juuri sen tähden, kun 
hän on voimaton kumoamaan varmoja, ilmeisiä ja kiistatto
mia tosiasioita, jotka puhuvat siitä, että marxilaiset ovat 
saaneet voiton likvidaattoreista niin vaaleissa, ammattilii
toissa, päivälehtien luomistyössä kuin vakuutuskampan- 
jassakin.

Niillä, joita vastaan puhuvat kaikki tosiasiat, ei ole enää 
muuta neuvoa kuin „kiukutella” ja raivota.

Puolue on siellä, missä työläisten enemmistö on liittynyt 
yhteen puolueen päätösten ympärille, joissa annetaan täy
delliset, johdonmukaiset ja tarkat vastaukset tärkeimpiin 
kysymyksiin. Puolue on siellä, missä tietoisten työläisten 
enemmistöä liittää yhteen näiden päätösten yhtenäisyys 
ja yhteinen pyrkimys toteuttaa ne tunnollisesti elämässä.

Puolustaessaan Tshheidzen (ja seitsikon) „oikeutta” rik
koa näitä päätöksiä, tätä työväenluokan tahtoa, Gr. Golosov
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niinkuin kaikki likvidaattorit hajottaa marxilaista organi
saatiota puolueettomuuden hyväksi.

Siitä ei voi olla epäilystäkään, että työläiset tulevat edel
leenkin kannattamaan kuuden oman edustajansa kantaa 
seitsikon kantaa vastaan, joka on puolueen liepeillä olevien 
kanta.

,,Za Praodu" M 12, lulkalstaan ,,Za Pravda" lehden
lokakuun 17 pnä 1913 tekstin mukaan
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