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OBJEKTIIVISIA TIETOJA TYÖVÄENLIIKKEESSÄ 
ESIINTYVIEN ERI VIRTAUSTEN VOIMASTA101

Valveutuneiden työläisten tärkeimpänä tehtävänä on 
oppia tuntemaan oman luokkansa liike, sen olemus, sen 
tarkoitusperät ja tehtävät, sen ehdot ja käytännölliset muo
dot. Sillä työväenliikkeen koko voima on sen valveutunei
suudessa ja joukkoluonteessa: kapitalismi lisää kehityksensä 
joka askeleella proletaarien, palkkatyöläisten lukumäärää, 
yhdistää, järjestää ja valistaa heitä valmistaen siten luokka- 
voimaa, jonka on kiertämättömästi kuljettava omaa pää
määräänsä kohden.

Marxilaisten ohjelma ja heidän taktilliset päätöksensä, 
joita valaistaan alituisesti sanomalehdissä, auttavat kehit
tämään työväenjoukoissa tietoisuutta liikkeen olemuksen, 
tarkoitusperien ja tehtävien suhteen.

Venäjän työväenliikkeessä esiintyvien eri virtausten väli
sellä taistelulla on syvät luokkajuuret. Molemmat „virtauk
set”, jotka taistelevat marxilaisuutta (pravdalaisuutta) vas
taan Venäjän työväenliikkeessä ja jotka (laajuutensa vuoksi 
ja historiaan ulottuvien juurtensa puolesta) ovat ansainneet 
„virtauksen” nimen — narodnikkilaisuus ja likvidaatto- 
ruus — ilmentävät porvariston vaikutusta proletariaattiin. 
Tätä ovat marxilaiset monta kertaa selittäneet, ja se on 
tunnustettu marxilaisten monissa päätöksissä niin narodnik- 
keihin nähden (joita vastaan on taisteltu 30 vuotta) kuin 
myös likvidaattoreihin nähden (likvidaattoruuden historia 
käsittää lähes 20 vuotta, sillä likvidaattoruus on „ekonomis- 
min” ja menshevismin suoranaista jatkoa).

Nykyään karttuu jo yhä enemmän objektiivisia numero
tietoja Venäjän työväenliikkeessä esiintyvien eri virtausten 
voimasta. On kaikin voimin koottava, tarkastettava ja tut
kittava näitä objektiivisia numerotietoja, jotka eivät koske
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eri henkilöiden ja ryhmien, vaan joukkojen menettelyä ja 
mielialaa, tietoja, jotka on lainattu erilaisista vihamielisistä 
lehdistä ja joiden paikkansapitävyyden voi jokainen kirjan- 
taitoinen henkilö tarkastaa.

Vain sellaisten tietojen valossa voidaan tutkia oman 
luokan liikettä ja ottaa siitä oppia. Sekä narodnikkien että 
likvidaattorien samoin kuin eri intelligenssiryhmienkin, 
„vperjodilaisten”, plehanovilaisten ja trotskilaisten, eräs 
pahimmista ellei pahin heikkous (eli rikos työväenluokkaa 
kohtaan) on heidän s u b j e k t i v i s m i n s a .  He esittävät 
joka askeleella omat toivomuksensa, omat „mielipiteensä”, 
omat arvionsa, omat „olettamuksensa” työläisten tahtona, 
työväenliikkeen vaatimuksina. Puhuessaan esimerkiksi 
„yhtenäisyydestä” he hyljeksivät ylimielisesti sitä k o k e 
m u s t a ,  jonka tarjoaa se todellinen yhtenäisyys, jota 
Venäjän valveutuneiden työläisten e n e m m i s t ö  on luo
nut 2V2 vuoden aikana, vuoden 1912 alusta vuoden 1914 
keskivaiheille.

Tehkäämme yhteenveto työväenliikkeen eri suuntien voi
maa valaisevista käsilläolevista o b j e k t i i v i s i s t a  tie
doista. Ken haluaa, uskokoon subjektiivisiin arvioihin ja 
lupailuihin ja menköön „ryhmäpahasten” luo, mutta me kut
summe vain niitä, jotka haluavat tutkia objektiivisia tosi
asioita. Tässä ovat tosiasiat:
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Valtakunnanduuman vaalit:
1. Työväen-( II Duuma, 1907........... 11 12 47 53 ___

kuurian < III Duuma, 1907—1912 4 4 50 501 boikottiedustajia ( IV Duuma, 1912.......... 6 3 67 33 /

Työläisryhmiä, jotka ovat tehneet 
rahalahjoituksia:

2. Työläisryhmien 
rahalahjoituksia 
pietarilaisille 
sanomalehdille

vuosi 1912.... 620 89 ____ — —

vuosi 1913..... 2.181 661 76,9 23,1 264
toukok. 13 p. 
mennessä 1914 2.873 671 81,1 18,9 524
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Työläisten suorittamat vaalit 
vakuutuslaitoksiin:

3. Valtuutettuja yleisvenäläisen 
vakuutuslaitoksen vaaleissa.........

4. Sama pääkaupungin vakuutus
laitoksen vaaleissa......................

47 10 82,4 17,6 ?1—2?

37 7 84,1 15,9 4

Allekirjoituksia päätöslauselmis
sa kunkin duumaryhmän puolesta:
5. Allekirjoituksia kummassakin 

lehdessä .kuusikon" (pravdalais- 
ten) puolesta ja .seitsikon" 
(likvidaattorien) puolesta ........... 6.722 2.985 69,2 30,8 —

Yhteydet työläisryhmiin:
6. Työlälsryhmien vetoomuksia eri

laisine rahalahjoituksineen kum
paankin duumaryhmään (loka
kuusta 1913 kesäkuun 6 p:ään 
1 9 1 4 ) ............................................. 1.295 215 85,7 14,3

Pietarilaisten sanomalehtien 
painosmäärä:

7. Kuinka monta kappaletta paine
taan (tiedot on koonnut ja jul
kaissut E. Vandervelde)................ 40.000 16.000 71,4 28,6 12.000

(kolme
kertaa
viikos

sa)
Ulkomaiset lehdet:

8. Johtavan lehden numeroita il
mestynyt likvidaattorien elokuun 
(v, 1912) konferenssin jälkeen 
kesäkuuhun mennessä 1914 5 0 9

9. Näissä numeroissa viittauksia 
järjestöihin, jotka eivät ole jul
kisia (kukin kohta otettu lukuun 
yhtenä viitta uksena).................... 44 0 — — 21
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Esitettyihin tietoihin annamme ennen kaikkea lyhyet seli
tykset, ja sitten teemme johtopäätökset.

Selitykset on paras tehdä kohdittain. 1. kohta. Tietoja 
valitsijamiehistä ja valtuutetuista e i  o le . Se, joka valit-

* Eräässä ammattiliitossa pravdalalsten ja  likvtdaattorien kannattaisin lukumäärä on tasan yhtä suuri.
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R i ip p u v a is u u s  p o r v a r i s t o s t a :

10. Rahankeräyksiä pietarilaisten 
lehtien hyväksi (tammik. I p:stä 
toukokuun 13 p:ään 1914). 
M u il ta  kuin työläisiltä saatuja 
lahjoituksia prosenteissa.......... 13 56 50

11. Sanomalehtien julkaisemia se
lostuksia varojen käytöstä koko 
ajalta ............................................. 3 i ?(0?)

12. Niistä prosenteissa sellaisia 
selostuksia, joissa on ollut 
vajaus, mikä on peitetty tunte
ma.tornista, s.o. porvarillisista 
lähteistä saaduilla varoilla......... 0 100 ?

13. Kummankin duumaryhmän 
välit ämät rahasummat (loka
kuusta 1913 kesäkuun 6 prään 
1914). M u il ta  kuin työläisiltä 
saadut summat prosenteissa..... 6 46

14. Kirjoituksia, jotka on vaieten 
julkaistu muka työläisten lä- 
heitäminä, vaikka ne itse asias
sa on lainattu porvarillisista 
lehdistä mainitsematta niiden 
lähdettä .................. — 5 (.Nash 

tshaja C 
kahdess 
rossa, 1

a Rabo- 
iazetan'1 
a nume- 
7. ja 19.)

0

A m m a tt i l i i to t :

15. Pietarissa sellaisia ammattiliit
toja. joissa enemmistö jäsenistä 
(päätellen hallintojen jäsenten 
enemmistön mukaan) on myötä
mielinen tietylle suuntaukselle 1 4 » / / 3»/2* — — 2





V. i. Leninin käsikirjoituksen sivu. 
jossa on taulukon luonnos kirjoituk
seen „Objektiivisia tietoja työväen
liikkeessä esiintyvien eri virtausten 

voimasta” .—
Kesäkuu 1914 
Pienennetty
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taa, että on käytetty numerotietoja „kuurioittain”, on yksin
kertaisesti naurettava, koska muita numerotietoja ei ole. 
Saksalaiset sosialidemokraatit mittaavat saavutuksiaan 
bismarckilaisen vaalilain mukaan, jossa naiset on syrjäy
tetty ja on muodostettu „miesten” kuuria!

2. kohta. Niiden työläisryhmien lukumäärä, jotka suoritta
vat maksuja eivätkä vain „allekirjoittele päätöslauselmia”, 
on järjestyneisyyden ja puoluehengen voimakkuuden luote
tuin ja varmin tunnusmerkki eikä vain virtauksen voimak
kuuden tunnusmerkki.

Siksi likvidaattorit ja erilaiset „ryhmäpahaset” ilmaise
vätkin subjektiivista vastenmielisyyttä tuohon tunnus
merkkiin.

Likvidaattorit väittivät: meidän kanssamme ovat vielä 
juutalainen lehti ja gruusialainen lehti, mutta „Pravda” on 
yksin. Se ei ole totta. Ensinnäkin eestiläinen lehti ja liettua
lainen lehti ovat pravdalaisia 102. Toiseksi, jos kerran ote
taan huomioon maaseutu, niin onko luvallista unohtaa 
Moskova? Moskovan työväenlehti liitti ja yhdisti ympäril
leen vuoden 1913 aikana 3 9 0  työläisryhmää („Rabotshi” 
№ 1, s. 19), mutta juutalainen lehti „Zeit” 2. numerostaan 
lähtien (joulukuun 29 pstä 1912) kesäkuun 1 päivään 1914 
on yhdistänyt 29 6 työläisryhmää (niistä 190 maaliskuun 
20 päivään asti 1914 ja 106 maaliskuun 20 pstä kesäkuun 
1 päivään 1914). Siis yksistään Moskova on varsin run
saasti „peittänyt” likvidaattorien subjektiivisen vetoamisen 
„Zeitiin”!

Kehotamme gruusialaisia ja armenialaisia tovereita kerää
mään tiedot likvidaattorien kaukasialaisista sanomalehdistä. 
Montako työläisryhmää siellä on? Tarvitaan täydellisiä ja 
objektiivisia tietoja.

Ryhmien laskemisessa voi sattua virheitä, mutta vain 
osittaisia. Kehotamme kaikkia tarkastamaan ja korjaamaan 
virheet.

3. ja 4. kohta eivät kaipaa selityksiä. Olisi toivottavaa 
panna toimeen kysely uusien tietojen hankkimiseksi eri 
paikkakunnilta.

5. kohta. 2.985:een likvidaattorien allekirjoitukseen s i s ä l 
t y y  1.086 bundilaista ja 719 kaukasialaista allekirjoitusta. 
Olisi toivottavaa, että toverit paikkakunnilla tarkastaisivat 
nämä numerot.
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6. kohta. Kummankin duurnaryhmän rahastonhoitaja on 
julkaissut selostukset kaikista rahasummista, joita ryhmä 
on saanut eri tarkoituksiin. Se on tarkka, objektiivinen 
osoitin yhteydestä työläisiin.

7. kohta. Lehtien painosmäärä. Numerotiedot, jotka 
E. Vandervelde on koonnut ja julkaissut, mutta joita likvi- 
daattorit ja liberaalit („Kijevskaja Mysl”) ovat salanneet. 
„Subjektivismia”. Olisi toivottavaa koota vaikkapa vain 
yhden kuukauden ajalta täydellisemmät tiedot.

8. ja 9. kohta. Eräs objektiivisista havainnollisista osoit
tajista, miten likvidaattorit ovat luopuneet „maanalaisuu
desta”, s.o. puolueesta. Sitä vastoin ulkomaiset järjestöt 
antoivat tammikuun 1 päivästä toukokuun 13 päivään 1914 
pravdalaisille 49 rpl. 79 kop. (V4%). mutta likvidaattoreille 
1.709 rpl. 17 kop. (14%). Älä sano: „en mahda”, vaan sano: 
„en tahdo”!

10.—14. kohta. Likvidaattorien ja narodnikkien porvaris
tosta riippuvaisuuden, heidän porvarillisuutensa objektiivi
sia tunnusmerkkejä. S u b j e k t i i v i s e s t i  likvidaattorit 
ja narodnikit ovat „sosialisteja” ja „sosialidemokraatteja”. 
O b j e k t i i v i s e s t i ,  niin a a t t e i d e n s a  sisällön kuin 
joukkoliikkeen k o k e m u k s e n k i n  puolesta, ne ovat 
porvarillisia intelligenssiryhmiä, jotka irroittavat työväen
puolueesta työläisten vähemmistön.

Kiinnitämme lukijain erikoista huomiota siihen, miten 
likvidaattorit ovat julkaisseet väärennettyjä työläiskirjeitä. 
Se on ennenkuulumattoman räikeää petosta! Paljastakoot 
kaikki paikalliset marxilaiset sen ja kootkoot objektiivisia 
numerotietoja (ks. „Trudovaja Pravdaa” № 12, kesäkuun 
11 p. 1914 103).

15. kohta. Erikoisen tärkeitä numerotietoja, jotka olisi 
suotavaa täydentää ja tarkastaa varta vasten toimeenpan
nulla kyselyllä. Olemme ottaneet ne tiedot, jotka on julkais
sut „Sputnik Rabotshego”, kustantaja „Priboi”, Pietari, 
1914 104. Konttoristit, piirustajat ja apteekkialan työntekijät 
on laskettu likvidatorisiin ammattiliittoihin kuuluviksi 
(kirjaltajain hallinnon viime vaaleissa huhtikuun 27 päivänä 
1914 valittiin hallinnon jäseniksi puolet pravdalaisia ja hal
linnon varajäseniksi enemmän kuin puolet). Leipurit ja 
kotelontekijät on laskettu narudnikkilaisiin ammattiliittoihin 
kuuluviksi. Yhteinen jäsenmäärä on noin 22 tuhatta.
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Moskovassa 13 ammattiliitosta on 10 pravdalaista ja 3 
epämääräistä, mutta kuitenkin likempänä pravdalaisia ole
vaa. Likvidatorisia ja narodnikkilaisia ammattiliittoja ei ole 
yhtään.

Objektiivisten numerotietojen yhteenvedot osoittavat, että 
vain pravdalaisuus on todella porvaristosta riippumaton, 
marxilainen proletaarinen virtaus, joka on järjestänyt ja 
yhdistänyt e n e m m ä n  kuin 4/5 työläisistä (81,1 % työläis- 
ryhmistä v. 1914 likvidaattoreihin verrattuna). Likvidaatto- 
ruus ja narodnikkilaisuus ovat epäilemättä porvarillis-demo- 
kraattisia, mutta eivät työväkeä edustavia virtauksia.

Joukkoliikkeen kokemus vuosina 1912 ja 1913 sekä vuoden 
1914 alkupuoliskon aikana on täydellisesti ja loistavasti 
vahvistanut oikeiksi pravdalaisten ohjelma- ja taktiikka- 
sekä järjestöperiaatteet, päätökset ja suunnan. Siitä var
muudesta, että olemme oikealla tiellä, meidän on ammen
nettava tarmoa entistä voimakkaampaa työtä varten.

„Trudovaja Pravda" № 25, 
kesäkuun 26 pnä 1914

Julkaistaan
„Trudovaja Pravda" lehden 

tekstin mukaan


