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KAUTSKYN
ANTEEKSIANTAMATTOMASTA VIRHEESTÄ

„Proletarskaja Pravdan” 6. numerossa mainitsimme 
toveri Kautskyn puheesta *, jonka hän piti Kansainvälisessä 
sosialistisessa toimistossa Venäjän asioita käsiteltäessä ja 
jossa jokaista venäläistä lukijaa hämmästyttää se, että 
puhuja on täysin ja murehdittavan tietämätön Venäjän 
asioista.

Puheessaan Kautsky sanoi, että Venäjän „vanha puolue 
on kuollut”. Vastaten väitteisiin, joita tällöin esitettiin, 
Kautsky sanoi toisessa puheessaan: „en sanonut Venäjän 
sosialidemokratiaa kuolleeksi, väitän vain, että vanhat muo
dot on särjetty ja että täytyy luoda uudet muodot”. Näin 
selostaa asioita Saksan puolueen pää-äänenkannattaja 
,,Vorwärts” („Eteenpäin”), puolueen, jonka edustajana 
Kautsky oli. „Eteenpäin” ilmestyy samassa kaupungissa, 
jossa Kautsky asuu, ja tietysti jos lehti Kautskyn mielestä 
olisi tulkinnut väärin hänen puheitaan, niin hän olisi vitkas
telematta tehnyt selostukseen oikaisujaan, niinkuin hän on 
niin monet kerrat tehnytkin ja kysymyksistä, jotka ovat 
merkitykseltään paljon vähäisempiä kuin kokonaisen puo
lueen, ja sitä paitsi Internationalessa edustettuna olevan 
puolueen, „olemassaoloa koskeva kysymys”.

Nyt sitten „Uuden Likvidaattorien Lehden” 101. nume
rossa on ilmestynyt lehden oma selostus Kansainvälisen toi
miston istunnosta. Kautskyn toista puhetta siinä on tulkittu 
siten, ikään kuin Kautsky olisi suoranaisesti kieltänyt sen 
lausuntonsa, että „puolue on kuollut”.

Ks, tätä osaa, ss. 527—530. Toto.
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Me olisimme ensimmäisinä iloinneet siitä, jos Kautsky 
olisi todella ottanut toisen kerran puheenvuoron luopuak- 
seen jyrkästi aikaisemmin esittämästään katsomuksesta, 
joka pohjasi siihen, että hän on murehdittavan tietämätön 
Venäjän puolueen elämästä. Mutta — mutta! — meillä ei ole 
mitään aihetta luottaa enemmän „Uuden Likvidaattorien 
Lehden” selontekoon kuin Saksan puolueen pää-äänenkan- 
nattajan selostukseen.

Likvidaattorien lehtipahanen yrittää hämätä asiaa. Mutta 
asia on selvä. Lauseellaan vanhan puolueen „kuolemasta” 
Kautsky ei näyttänyt ainoastaan sitä, ettei hän tunne Venä
jän työväenliikkeen tosiasioita, vaan toi ilmi senkin, minkä
laatuista on ulkomaisten likvidaattorikuiskuttelijoiden vai
kutus ulkomaalaisiin tovereihimme.

Sanottuaan tuon hirveän lauseensa ja kohdattuaan vasta
väitteitä Kautsky yritti oikaista sanontaansa: Saksan sosiali
demokratian pää-äänenkannattajasta „Eteenpäin” lehdestä 
päätellen hän oikaisi sitä huonosti, likvidaattorilehden 
uutiskirjoituksesta päätellen — paremmin, mutta ei paljoa 
paremmin,— sillä mitä sosialidemokratian „muodolla" sitten 
tarkoitetaan, ellei puoluetta?

Mutta kysymys ei ole siitä, kuinka Kautsky oikaisi kan
taansa, vaan siitä, minkä anteeksiantamattoman virheen 
hän teki — ulkomailla asuvien likvidaattorien uurastusten 
tuloksena. Venäjän valveutuneet työläiset voisivat tietysti 
helposti paljastaa rajantakaiset kuiskuttelijat. Siihen ei tar
vita muuta kuin halua. Ja heidän täytyy vihdoinkin haluta! 
Liikkeensä asioiden tunnetuksitekeminen ulkolaisten toverei
den keskuudessa heidän on järjestettävä siten, että tiedotus
toiminta riistetään pois edesvastuuttomien rajantakaisten 
ryhmäkuntien käsistä. Heidän täytyy lamauttaa kuiskutteli- 
joiden yritykset käyttää Iikvidatoristen tarkoitusperiensä 
hyväksi sitä, että ulkolaiset puolueet eivät tunne asioitamme 
(mikä on luonnollista). Juuri sen takia me kehotimmekin 
työläistovereita vastaamaan mahdollisimman pontevasti 
Kansainvälisen toimiston kehotukseen, että selvitettäisiin 
marxilaisten ja likvidaattorien väliset erimielisyydet. Kuul
koot ulkomaalaiset toverit lopultakin itse työläisten äänen 
älköötkä likvidaattorikuiskuttelijoita. Se on tärkeää, se on 
välttämätöntä, jos me pidämme arvossa kansainvälisen 
yhtenäisyyden aatetta.
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Niiden yritysten vastapainoksi, joita likvidaattorit ovat 
tehneet Toimiston istuntoa koskevien tosiasioiden härnää
miseksi ja vääristelemiseksi, me esitämme tämän saman 
kehotuksen — täytyy todella selvittää erimielisyydet ja 
tutustuttaa ulkomaalaisia tovereita asioihimme työläisten 
omien päätöslauselmien, päätösten ja äänestysten kautta.
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