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KIBJE TOIMITUKSELLE

Kirjeessään, joka julkaistiin „Novaja Rabotshaja Gaze
tan” 16. numerossa, A. Bogdanov säläsi sen perussyyn, 
minkä vuoksi hän on eri mieltä „Pravdan” kanssa.

Tuona syynä on se, että A. Bogdanov on aikoja sitten 
esiintynyt marxilaisen filosofian vastustajana ja puolustaa 
porvarillis-idealistisia katsomuksia, jotka on tähdätty 
Marxin ja Engelsin materialismia vastaan.

Tästä syystä bolshevikki-marxilaiset katsoivat jo muuta
mia vuosia takaperin velvollisuudekseen esiintyä Bogdano- 
via vastaan. Samasta syystä menshevikki-marxilaiset 
G. V. Plehanovin kautta käyvät kirjallista taistelua Bogda- 
novia vastaan. Ja vihdoin tästä samasta syystä katkesivat 
Bogdanovin välit niin sanottuun „Vperjod” 34 ryhmäänkin.

Me olimme todellakin aivan alusta pitäen, siitä asti, kun 
Bogdanov ryhtyi avustamaan „Pravdaa”, epäilleet, ettei hän 
malta olla siirtämättä taisteluaan marxilaista filosofiaa 
vastaan työväenlehden palstoille. Ja valitettavasti A. Bogda
nov kiiruhti vahvistamaan epäilyjemme aiheellisuuden. Jul
kaistuaan „Pravdassa” muutamia yleistajuisia pikkuartik- 
keleita vähäpätöisistä aiheista, hän lähetti kohta toimituk
seen „Ideologia” nimisen artikkelin, jossa hän — mitä 
„populäärisimmässä” muodossa — alkoi taistelun marxi
laista filosofiaa vastaan. Toimitus kieltäytyi julkaisemasta 
tätä marxilaisvastaista artikkelia. Se juuri olikin selkkauk
sen syynä.

Kehotamme A. Bogdanovia olemaan valittelematta 
,,perhe”-tapoja ja julkaisemaan mainitun artikkelin, jonka 
otsikkona on „Ideologia” (likvidaattorien lehti ei tie
tenkään kiellä vieraanvaraisuuttaan marxilaisvastaiselta
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artikkelilta). Ja silloin kaikki marxilaiset näkevät meidän ja 
Bogdanovin välisten erimielisyyksien todellisen luonteen, 
josta Bogdanov ei sanonut sanaakaan pitkässä kirjeessään.

Oletamme, että työläiset ovat perustaneet lehtensä sitä 
varten, että se puolustaisi marxilaisuutta, eivätkä sitä var
ten, että se sallisi marxilaisuuden vääristelyä porvarillisten 
„oppineiden” tapaan.

Olemme niin ikään erittäin iloisia, että A. Bogdanov on 
vielä kerran herättänyt kysymyksen „Vperjod” ryhmää 
koskevasta kesällisestä artikkelistaan, joka julkaistiin 
„Pravdassa”. Kun kerran A. Bogdanov sitä haluaa, niin hän 
saa (aikakauslehdessä „Prosveshtshenije”) mitä tarkim
man selityksen siitä, kuinka paljon valhetta oli tuossa artik
kelissa ja kuinka paljon vahinkoa tämä seikkaili]aryhmä * 
on tuottanut Venäjän työväenliikkeelle.

„Päti Pravdy"  M  9, Julkaistaan „Puli Pravdy” lehden
tammikuun 31 pnä 1914 tekstin mukaan

* Ks. tätä osaa, ss. 479—485. Toim.


