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PUOLUEET PIETARIN KAUPUNKIPIIRIEN 
DUUMIEN VAALEISSA

On julkaistu kaupunkipiirien duumien jäsenehdokkai
den listat („Vedomosti Obshtshestvennogo Gradonatshal- 
stva” 101 lehden toukokuun 17 päivän numeron maksuton 
liite). Valitettavasti tietoja ei ole esitetty kaikkien, vaan 
ainoastaan 10 kaupunkipiirin osalta. Mutta silti hahmottuu 
erittäin selvä ja kirkas puoluekantaa valaiseva kuva, jota 
on tarkasteltava perin huolellisesti niin vaaliagitaatiota 
silmällä pitäen kuin myös puolueiden ja luokkien välisen 
yhteyden selvittämiseksi.

On tunnettua, että puoluekanta on samanaikaisesti sekä 
poliittisen kehityksen ehto että sen osoitin. Mitä kehitty
neempiä tietty väestö tai tietty luokka ovat poliittisesti, mitä 
valistuneempia ja luokkatietoisempia ne ovat, sitä korkeam
paa tasoa on tavallisesti niiden puoluekanta. Kaikkien 
sivistysmaiden kokemus vahvistaa tämän yleisen säännön. 
Ja sehän on luokkataistelun kannalta katsoen ymmärrettä
vää, että niin sen pitääkin olla: puolueiden ulkopuolella 
oleminen tai puoluekannan selvyyden, puoluekantaisen 
järjestyneisyyden puuttuminen merkitsee luokkakannan 
epävakaisuutta (näin on parhaassa tapauksessa; pahim
massa tapauksessa niiden puuttuminen merkitsee, että 
poliittiset huijarit pettävät joukkoja,— tämä ilmiö on liian
kin hyvin tunnettu parlamentaarisissa maissa).

Entä millaisen kuvan Pietarissa esitetyt ehdokaslistat 
tarjoavat meille puoluekantakysymyksessä?

Kymmenessä piirissä on esitetty yhteensä 71 listaa. Heti 
tulee selvästi näkyviin niiden jakautuminen viideksi suu
reksi ryhmäksi:

1) VSDTP — bolshevikit. Listat on esitetty kaikissa 
10 piirissä. Meidän puolueemme on liittoutunut kahden
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ryhmän kanssa: väliryhmäläisten ja internationalisti- 
menshevikkien kanssa. Tämä liitto on ehdottoman periaat
teellinen ja siitä on puhuttu avoimesti puolueemme Pietarin 
kaupunkikonferenssin ja Yleisvenäläisen konferenssin pää
töslauselmissa *. Nykyhetken poliittisen elämän peruskysy
myksenä niin Venäjällä kuin muuallakin maailmassa on 
kysymys proletaarien internationalismin taistelusta suur- 
ja pikkuporvariston shovinismia (eli »puolustuskantalai- 
suutta”) vastaan. Ja puolueemme ilmoitti julkisesti, että 
se on päättänyt »lähentyä kaikkia internationalisteja ja 
liittyä yhteen niiden kanssa” (ks. Yleisvenäläisen konfe
renssin päätöslauselmaa internationalistien yhteenliittämi
sestä pikkuporvarillista puolustuskantaista liittoutumaa 
vastaan).

Proletariaatin puolue on esiintynyt vaaleissa selvästi, 
avoimesti ja yksimielisesti.

2) Yhtä selvästi näyttää luokkakasvonsa »kansanvapau- 
den”, s.o. kadettien puolue, joka on tosiasiallisesti vasta
vallankumouksellisen porvariston puolue. Samaten 10 puh
taasti puoluekantaista listaa kaikissa 10 piirissä. Kuten 
tunnettua, kaikki tilanherrain ja kapitalistien puolueet tuke
vat nyt kadetteja, mutta tekevät sen toistaiseksi sataa.

3) Kolmannella sijalla puoluekannan selvyyden mielessä 
on vasta leivottu radikaalidemokraattien puolue, joka on 
esittänyt listansa vain 6 piirissä 10:stä. Tämä täysin tunte
maton puolue on ilmeisesti samaten kapitalistinen, joka 
toivoo voivansa »kahmaista” pieneläjien ääniä mihinkään 
velvoittamattomilla lupauksilla,— tämän puolueen jäsenet 
ovat naamioituneiden kadettien tapaista väkeä.

4) Neljännellä sijalla on 9 piirissä mitä kirjavimpina 
keskinäisinä yhdistelminä esitettyjen 17 listan ryhmä, johon 
kuuluvat narodnikit (trudovikit, eserrät, kansansosialistit) 
ja menshevikit ynnä häpeällisen kuuluisa »Jedinstvo” 
ryhmä 102.

Se on todellinen näyte pikkuporvarillisesta sekasotkusta 
ja pikkuporvarillisesta periaatteettomuudesta! Yksikään 
noista ryhmistä ja puolueista ei rohjennut esittää ainoata
kaan avointa, periaatteellisesti perusteltua, ennakolta tun
netuksi tehtyä päätöstä näiden ryhmien ja puolueiden toi
siinsa lähentämisestä ja yhteenliittämisestä. Tapahtumat

* Ks. tätä osaa, ss. 143-144 ja  283. Tolm.



506 V. I . I. E N I N

veivät niitä mukanaan, ne rämpivät shovinistisen virran 
vanavedessä. Ne luisuivat kaikki samaan suohon ja räpi
köivät siinä aito poroporvarilliseen tapaan yrittäen eri 
piireissä „päästä” eri tavalla „läpi”, kuka miten osaa! 
Samapa se, miten pääsee läpi, kunhan vain pääsee — sel
lainen on heidän tunnuslauseensa.

Jos niitä yhdistää periaatteellisesti toisiinsa puolustus- 
kanta tai kokoomusministeristön kannattaminen, niin mikä 
niitä sitten estää yhdistymästä yhtenäiseksi, todella peri
aatteelliseksi, tässä vaalikampanjassa avoimesti esiinty
väksi poliittiseksi liittoutumaksi?

Siinäpä se asian ydin onkin, että pikkuporvaristolta, t.s. 
narodnikeilta ja menshevikeiltä, puuttuu sekä periaatteelli
suutta että puoluekantaisuutta! He kaikki ovat puolustus- 
kantalaisia ja ministerisosialisteja. Mutta he eivät luota 
toisiinsa. Joissain piireissä eserrät esittävät listansa erik
seen, toisissa he liittoutuvat kansansosialistien ja trudovik- 
-kien kanssa (sellaisten ihmisten kanssa, jotka hyväksyvät 
lunastuksen!! niiden puolueiden kanssa, joita eserrät Vih- 
Ijajev, Tshernov ja kumpp. syyttivät vuosina 1906—1907 
avoimesti yksityisomistuksellisten vaistojen kumartami
sesta!!). Useimmiten he liittoutuvat menshevikkien, toisi
naan „Jedinstvon” kanssa, sen samaisen „Jedinstvon” 
kanssa, josta ,,Delo Naroda” kirjoittaa joko vihamielisessä 
tahi halveksivassa sävyssä.

Mitäs siitä! pieneläjä nielee kaiken. Pikkuporvari ei jouda 
ajattelemaan puoluekantaisuutta eikä periaatteellisuutta! 
Lehdessä „me” vastustamme „Jedinstvoa”, mutta Duumaan 
päästäksemme „me” kannatamme sitä...

Ja menshevikit tekevät aivan samoin. Lehdessä he esiin
tyvät „Jedinstvoa” vastaan ja yleisvenäläisessä konferens
sissaan ottavat tunnetuksi tulleen Deutschin vastaan niin 
suuresti paheksuen, että „Jedinstvon” oli valitettava sitä 
julkisesti. Mitäs siitä, pieneläjä unohtaa pian. Me menette
lemme poroporvarien tapaan! ..Periaatteessa” me olemme 
Deutscheja ja Jordanskeja vastaan, työläisten edessä me 
häpeämme heitä, mutta saadaksemme edustajanpaikkoja 
me olemme valmiit panemaan nimemme samoille listoille 
noiden herrojen kanssa!

Tietäkööt siis kaikki luokkatietoiset työläiset ja selittä
kööt he koko työväestölle, että eserrien ja kaikkien 
narodnikkien vaaliliitto menshevikkien kanssa on sellais



PUOLUEET PIETARIN KAUPUNKIPIIRIEN DUUMIEN VAALEISSA 507

ten ihmisten vaaliliitto, jotka vievät pelkurimaisesti läpi 
..Jedinstvon” urhoja ja häpeävät liittolaisiaan!

Kahdessa, Kasaanin ja Spasskajan, piirissä ei ole lain
kaan menshevikkejä eikä eserriäkään: he ovat nähtävästi 
piiloutuneet työläisten ja sotilaiden edustajain piirineuvos- 
tojen listoille, t.s. puolueettomien listoille (kummassakin 
tapauksessa ehdokasmäärä on hyvin vaillinainen: 38 ja 
28 kadettien 54:ää ja 44:ää vastaan ja meidän 43:a ja 46:tta 
vastaan). Siis kahdessa piirissä pikkuporvarilliset puolueet 
eivät ole kyenneet säilyttämään edes kirjavaa puolinaista 
puoluekantaisuuttaan, vaan ovat sortuneet lopullisesti 
puoluekannattomuuden suohon: „kunhan vain valitsisivat, 
mitä me siitä puoluekantaisuudesta?”. Sellainen on aina ja 
kaikkialla porvarillisten parlamentaarikkojen tunnuslause.

5) Viides ryhmä — siinä vallitsee täydellinen puolue- 
kannattomuus. Kymmenessä piirissä 28 listaa, ja sitä paitsi 
suurin osa ryhmistä esiintyy vain yhdessä piirissä. Se ei ole 
yksistään poroporvarillisuutta, vaan nurkkakuntalaista, 
piirin puitteisiin rajoittuvaa poroporvarillisuutta. Ja tähän 
ryhmään kuuluu vaikka ketä! Sekä „talonhallinto” että 
..kasvatuslaitosten palveluskunnan ryhmä”, sekä »rehelli
syys, tilivelvollisuus ja oikeudenmukaisuus” (älä kuuntele, 
ellei miellytä...) »ryhmä” että »demokraattis-tasavaltalaisia 
ja sosialistisia toimihenkilöitä, jotka ovat talokomiteoiden 
työhön osallistuvien puolueettomien työntekijäin — tasa
valtalaisten demokraattien esittämiä”...

Työläistoverit! Käykää kaikki työhön käsiksi, käykää köy
hien asunnoissa, herättäkää ja valistakaa palvelusväkeä, 
kehittymättömiä työläisiä y.m. y.m.! Agitoikaa kapitalisteja 
vastaan, niin kadetteihin kuuluvia, »radikaalidemokraa- 
teiksi” naamioituneita kuin myös kadettien selän taa 
piiloutuvia kapitalisteja vastaan! Agitoikaa narodnikkien 
ja menshevikkien pikkuporvarillista puolustuskantalaista 
suota vastaan, heidän puoluekannatonta ja periaatteetonta 
liittoutumaansa vastaan ja heidän niitä yrityksiään vas
taan, joiden tarkoituksena on viedä yhteisillä listoilla läpi 
sekä trudovikkeja, lunastuksen kannattajia että Plehanovin 
»Jedinstvon” urhoja, joiden kanssa yksinpä hallituksenkin 
lehdet »Delo Naroda” ja »Rabotshaja Gazeta” häpeävät 
kulkea käsikoukkua!
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