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SANAT JA TEOT

Meillä tehdään alati se virhe, että vissin puolueen tai 
ryhmän tunnuksia ja taktiikkaa, sen yleistä suuntausta 
arvioidaan niiden aikomusten tai motiivien mukaan, joita 
tämä ryhmä itse esittää. Sellainen arviointi ei kelpaa 
minnekään. Onhan jo kauan sitten sanottu, että helvetti on 
kivetty hyvillä aikomuksilla.

Kysymys ei ole aikomuksista, motiiveista eikä sanoista, 
vaan siitä objektiivisesta, niistä riippumattomasta tilan
teesta, joka määrää kyseessä olevan puolueen tai ryhmän 
tunnusten, taktiikan tai sen yleisen suunnan kohtalon ja 
merkityksen.

Tarkastelkaamme tältä kannalta nykyisen työväenliikkeen 
tärkeimpiä kysymyksiä. Heinäkuun 1—3 päivien Pietarin 
lakko käsitti yli 62.000 työläistä jopa sellaisten porvarillis- 
tenkin sanomalehtien kuin „Retshin” ja „Russkoje Slovon” 
laskelmien mukaan, jotka ovat tällaisissa tapauksissa esit
täneet aina pienenne!tyjä tietoja.

Näemme siis sellaisen tosiasian kuin runsaasti kuusikym- 
mentuhantisen työläisjoukon esiintyminen. Kuten tunnettua, 
se puhkesi välittömänä vastalauseena työväenlehdistön vai
noamista, sen jokapäiväistä takavarikoimista j.n.e. y.m.s. 
vastaan. Me tiedämme niin ikään, jopa sellaistenkin 
sanomalehtien kuin „Novoje Vremjan”, „Retshin”, „Sovre- 
menkan” 74 ja „Russkoje s!ovon” tiedotuksista, että puheis
saan ja muissa esiintymisissään työläiset tähdensivät vasta
lauseensa yleiskansallista merkitystä.

Kuinka sitten Venäjän yhteiskunnan eri luokat suhtautui
vat tähän tapahtumaan? Minkä asenteen ne ottivat?
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Me tiedämme, että „Rossija” 75, „Zemshtshina” ja muut 
niiden kaltaiset sanomalehdet esittivät tavanmukaisia jyr
kän tuomitsevia lausuntoja, höystäen niitä useinkin mitä 
karkeimmilla haukkumisilla, uhkauksilla j.n.e. Se ei ole 
uutta. Se on ymmärrettävää. Se on väistämätöntä.

„Uudempaa” on porvariston hämmästyttävä välinpitä
mättömyys, mikä kuvastuu liberaalisten sanomalehtien 
välinpitämättömyytenä, ja sitä paitsi tämä välinpitämättö
myys muuttuu tämän tästä kielteiseksi suhtautumiseksi, 
vaikka vähemmän huomattavat työläisten liikehtimiset 
(noin 17—18 vuotta sitten), jotka osanottajani määrän kan
nalta olivat vähemmän merkittäviä, saivat osakseen ilmeistä 
myötätuntoa porvarillis-liberaalisten yhteiskuntapiirien kes
kuudessa. Tässä liberaalit ovat epäilemättä tehneet jyrkän 
käänteen oikealle, eroon demokraattisista aineksista, demo
kraattisia aineksia vastaan.

Eräs Venäjän laajimmalle levinneistä, ellei suorastaan 
laajimmin levinnyt sanomalehti (liberaalien „Russkoje 
Slovo”) kirjoitti heinäkuun 1—3 päivien tapahtumista Pie
tarissa seuraavaa:

„Mielenkiintoista on panna merkille Pietarissa ilmestyvien sosiali
demokraattisten sanomalehtien suhtautuminen tähän lakkoon. Sosiali
demokraattinen „Pravda" antaa laajasti palstatilaa eiliselle (kirjoitettu 
heinäkuun 3 pnä) lakolle, mutta niin sanottujen likvidaattorien ryhmän 
äänenkannattaja, „Lutsh” lehti, rajoittuu siihen, että puhuu lakosta vain 
lyhyessä uutisessa, ja julkaisee poliittisille lakoille omistetun pääkirjoi
tuksen („Lutshin” heinäkuun 2 päivän numero), jossa lehti protestoi 
tällaisia työläisten esiintymisiä vastaan”. („Russkoje Slovo”, heinäkuun 
3 pnä 1913.)

Tällaiset ovat tosiasiat. Taantumuksen vihamielinen 
asenne. Liberaalien ja likvidaattorien välinpitämättömyys ja 
kielteinen kanta. Liberalismin ja likvidaattoruuden tosi; 
asiallinen yhtenäisyys. Työväen joukkotoiminnan yhtenäi
syys, joka on mahdollista vain likvidaattoreita vastaan 
toimien.

Proletariaatti voi täyttää demokraattisen velvollisuutensa, 
täyttää sille kuuluvan etujoukon tehtävän, palvella, valistaa 
ja liittää yhteen kansanjoukkoja vain siten, että se käy päät
täväistä taistelua likvidaattoreita vastaan, jotka todellisuu
dessa ovat täysin riippuvaisia liberaaleista.
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Liberaalitkin pitävät usein radikaalisia puheita Duuman 
puhujalavalla aivan yhtä hyvin kuin erilaiset marxilaisten 
liepeillä kulkevat tai häilyvät ainekset, mutta se ei estä libe
raaleja taistelemasta (likvidaattorien avulla) Duuman ulko
puolella käytävää demokraattista joukkoliikettä vastaan.

„Rabotshaja Pravda"  № 3, 
heinäkuun IS pnä 1913

Julkaistaan „Rabotshaja Pravda” lehden 
tekstin mukaan


