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PUHE PIETARIN KOMITEAN ÄÄNENKANNATTAJAA 

KOSKEVASTA KYSYMYKSESTÄ

Pietarin komitean halu perustaa oma erityinen äänenkan
nattajansa oli Keskuskomitealle uutuus. On käsittämätöntä, 
miksi tämä kysymys on herännyt juuri siihen aikaan, kun 
on järjestymässä oma kirjapaino, kun on alettu päästä 
sopimukseen väliryhmäläisten kanssa tov. Trotskin saami
sesta mukaan populäärin äänenkannattajan julkaisemiseen.

Länsimaiden pääkaupungeissa tai suurissa teollisuus
keskuksissa paikallis- ja keskuslehtiä ei eroteta erikseen. 
Voimien haaskauksen vuoksi tällainen erottelu on 
vahingollista. Pää-äänenkannattajan lisäksi ilmestyvä Pie
tarin komitean äänenkannattaja on tarkoitustaan vastaa
maton. Pietaria erillisenä paikkakuntana ei ole olemassa. 
Pietari on koko Venäjän maantieteellinen, poliittinen ja 
vallankumouksellinen keskus. Koko Venäjä seuraa Pietarin 
elämää. Pietarin jokainen askel on johtavana esimerkkinä 
koko Venäjälle. Tätä perusajatusta silmällä pitäen ei 
Pietarin komitean elämää saa tehdä paikalliseksi elämäksi.

Miksi ei voitaisi hyväksyä KK:n ehdotusta lehdistökomi- 
tean muodostamisesta? Lännessä, siellä, missä tällaisia 
komiteoita on ollut, on lehdistön historiassa tietysti sat
tunut lehden toimituksen ja komitean välisiä väärinkäsi
tyksiä, mutta niitä on syntynyt yksinomaan lehden peri
aatteellisen johtamisen pohjalla. Mitä periaatteellisia 
poliittisia syitä selkkaukseen on Pietarin komitealla ja 
Keskuskomitealla? Halustaan riippumatta Pietarin komi
tean äänenkannattaja tulee aina olemaan puolueen johta
vana äänenkannattajana.

Oman erityisen äänenkannattajan perustamisessa han
kittu kokemus saa Pietarin komitean pian vakuuttuneeksi
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siitä, että paikalliseen elämään sulkeutuminen on mahdo
tonta. KK ei kiellä sitä, että sanomalehdissä on annettava 
huomattava sija Pietarin järjestön tarpeisiin. KK ei kiellä 
sitä, että tarvitaan populääri lehti selittämään tunnuk- 
siamme laajoille joukoille. Mutta populäärin lehden perus
taminen on mutkallinen asia ja vaatii paljon kokemusta. 
Senpä vuoksi KK kutsuukin mukaan populääria sanoma
lehteä perustamaan tov. Trotskin, joka on pystynyt 
perustamaan oman populäärin äänenkannattajansa „Rus- 
skaja Gazetan”.

Lännen historiassa kysymys populäärista äänenkannat
tajasta ei ole ollut niin kärkevä kuin meillä. Joukkojen 
kehitystaso on kohonnut Lännessä tasaisemmin, koska 
liberaalit ovat tehneet kulttuuri- ja valistustyötä niiden 
keskuudessa. Sellaisissa maissa kuin Tshehiassa ja Böö
missä on populääreja lehtiä. Populäärin äänenkannattajan 
tehtävänä on nostaa lukija sille tasolle, että hän oppii 
ymmärtämään johtavaa puoluelehteä. Ellemme perusta 
populääria lehteä, niin toiset puolueet vetävät joukot puo
lelleen ja ryhtyvät käyttämään niitä hyväkseen. Populäärin 
lehden ei pitäisi olla luonteeltaan paikallinen lehti, mutta 
postituksessa esiintyvien vaikeuksien vuoksi se tulee 
pakostakin palvelemaan pääasiallisesti Pietaria. Jotta pai
kalliset tarpeet tulisivat oikealla tavalla tyydytetyksi, täy
tyy Pietarin komitean todella ottaa itselleen haluamansa 
sija lehden toimituksessa.
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2
PIETARIN KOMITEAN ISTUNNOSSA ESITETYT 

PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUKSET

ENSIMMÄINEN PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUS

Keskuskomitea julkaisee Pietarissa kahta sanomalehteä: 
Pää-äänenkannattajaa ja populaaria lehteä, joilla on sama 
toimitus. Pietarin komitea saa Pää-äänenkannattajan toi
mituksessa neuvottelevan äänioikeuden ja populaarissa 
lehdessä päätösvaltaisen äänioikeuden. KK myöntää mo
lemmissa lehdissä tietyn määrän palstoja puhtaasti pai
kallisen merkityksen omaavien paikallisetujen valaisemista 
varten.

TOINEN PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUS

Pietarin komitea päättää osallistua Keskuskomitean esit
tämillä ehdoilla molempiin sanomalehtiin, joita KK julkai
see, ja tehdä kaikkensa paikallisen toiminnan tarpeiden 
tyydyttämiseksi mahdollisimman täydellisesti ja laajasti 
sekä puolueen yhteisen linjan kehittelemiseksi mitä seikka- 
peräisimmin. Koska on syytä pelätä, että KK tai sen nimit
tämä toimitus saattaa liiaksi luottaa bolshevismista erkaan
tuneisiin internationalistitovereihin, että KK rajoittaa pai
kallisten toverien vapautta ja itsenäisyyttä, että KK ei anna 
heille niitä oikeuksia, jotka paikallisen toiminnan johtajilla 
kuuluisi olla, Pietarin komitea valitsee toimikunnan, joka 
määrittelee täsmälliset takeet Pietarin komitean oikeuksista 
kummankin lehden paikallisosastossa.


