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KAHTIAJAKAUTUMINEN VAIKO MÄTÄNEMINEN?

Näin asetti „Sotsial-Demokrat” kysymyksen jo 35. n:os- 
saan *, kehitellessään puolueemme KK:n julkaiseman sotaa 
käsittelevän manifestin ** perusaatteita Saksan sosiali
demokraattiseen puolueeseen sovellettuna. Ja katsokaas, 
miten tosiasiat vahvistavat oikeaksi tuon johtopäätöksen.

Saksan sosialidemokraattinen puolue mätänee ilmeisesti. 
Kahtiajakautumisen puolesta on esiintynyt avoimesti 
K. Liebknechtin lähin toveri Otto Rähle, puhumattakaan 
„Saksan internationalististen sosialistien” (I. S. D.69) ryh
mästä, joka sotii johdonmukaisesti ulkokultaisia kautsky- 
laisia vastaan. ,,Vorwärts” *** lehti ei voinut esittää hänelle 
ainoatakaan painavaa, ainoatakaan rehellistä vastaväitettä. 
Saksassa on todella kaksi työväenpuoluetta.

Englannissa on jopa maltillisen, pasifistisen „Labour 
Leader” ****. lehden („Riippumattoman työväenpuolueen" 
pää-äänenkannattaja) palstoilla esiintynyt T. Russel Wil
liams, ja monet paikalliset työntekijät ovat kohottaneet 
äänensä kannattaen häntä. Tov. Ornatski70, joka on hank
kinut itselleen suurta arvonantoa internationalistisella työl
lään Englannissa, on sovitteluhenkisessä pariisilaisessa 
„Nashe Slovossa” sanonut kannattavansa viipymätöntä 
kahtiajakautumista. On sanomattakin selvää, että me olem
me kokonaan Ornatskin kannalla siinä polemiikissa, jota 
hän on käynyt Kautskyn kannalle siirtynyttä „Kommunis
tin” 71 avustajaa F. Rotshteiniä vastaan.

•  Ks. Teokset, 21. osa, ss. 80—87. ТЫт.
** Sama, ss. 11—20. Toim.

— „Eteenpäin” . ТЫт.
— „Työväenjohtaja” . ТЫт.
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Ranskassa Bourderon vastustaa kiivaasti kahtiajakautu
mista, mutia... kehottaa puolueen edustajakokousta hyväk
symään päätöslauselman, jossa suorastaan desavuoidaan 
niin puolueen KK kuin parlamenttiryhmäkin! Sellaisen 
päätöslauselman hyväksyminen olisi merkinnyt puolueen 
viipymätöntä kahtiajakautumista.

Amerikassa „sosialistinen puolue” on muodollisesti yhte
näinen. Todellisuudessa toiset sen jäsenistä, kuten Russel 
y.m., kehottavat „valmistautumaan”, ovat sodan kannalla, 
puoltavat sotaväen ja laivaston muodostamista. Toiset, 
kuten puolueen presidenttiehdokas Eugene Debs, kehotta
vat avoimesti aloittamaan kansalaissodan imperialistisen 
sodan „sattuessa” eli oikeamminkin sen yhteydessä.

Maailmassa on nyt tosiasiallisesti kaksi puoluetta. Jo nyt 
on tosiasiallisesti kaksi Internationalea. Ja kun Zimmer- 
vvaldin enemmistö pelkää tunnustaa tätä, haaveilee sosiali- 
shovinistien kanssa aikaansaatavasta yhtenäisyydestä ja 
selittää olevansa valmis suostumaan tuollaiseen yhtenäi
syyteen, niin nuo „hyvät toiveet” jäävät itse asiassa vain 
toiveiksi, ajattelun epäjohdonmukaisuuden ja arkuuden 
ilmaukseksi. Tietoisuus jää jälkeen olemisesta.
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