
KADETTIEN ITSEVALTIUS VAIKO 
KANSAN ITSEVALTIUS?

Kenen on otettava käsiinsä valta vallankumouksen 
aikana, minkälaisten luokkien on asetuttava yhteis
kunnallisen ja poliittisen elämän peräsimeen? — 
Kansan, proletariaatin ja talonpoikaiston! — ovat vas
tanneet ja vastaavat nytkin bolshevikit. Heidän 
mielipiteensä mukaan vallankumouksen voitto on pro
letariaatin ja talonpoikaiston diktatuuri (itsevaltius), 
jonka tarkoituksena on kahdeksahtuntisen työpäivän 
saavuttaminen, kaiken tilanherrojen maan pakkoluo
vutus ja demokraattisen järjestelmän pystyttäminen. 
Menshevikit hylkäävät kansan itsevaltiuden eivätkä 
tähän mennessä ole antaneet suoraa vastausta kysy
mykseen, kenen on otettava käsiinsä valta. Mutta 
nyt, kun menshevikit ovat aivan selvästi kääntyneet 
kadetteihin, he ilmoittavat rohkeammin, että valta 
on otettava kadettien eikä proletariaatin ja talonpoi
kaiston. Kuulkaa:

„Proletariaatin ja talonpoikaiston diktatuuri on... paradoksi' 
(mahdottomuus)... So on „taipumusta eserräläisiin mielipiteisiin' 
(kts. menshevikkien äänenkannattaja „Na Otsheredi'13 № 4. 
s. 4—5, Potresovin kirjoitus).
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Tosin mitä huomattavin marxilainen K. Kautsky 
sanoo selvästi, että proletariaatin ja talonpoikaisten 
demokraattinen diktatuuri on välttämätön, mutta 
eihän K. Kautsky voi kilvoitella Potresovin kanssa: 
jokainen tietää, että Potresov on todellinen marxilai
nen, mutta Kautsky ei ole!

Toinen menshevikki täydentää:
„Vastuunalaisen ministeristön tunnuksesta tulee taistelu- 

tunnus vallan puolesta, taistelutunnus vallan siirtämiseksi virka
vallan käsistä kansan käsiin“ (kts. sama, s. 3, Koltsovin kirjoitus).

Kuten näette, Koltsovin mielestä vastuunalaisen 
ministeristön tunnuksen on tultava kansan taistelun 
tunnukseksi, s.o. proletariaatin ja talonpoikaisten on 
taisteltava nimenomaan tällä tunnuksella ja vuoda
tettava vertaan kadettilaisen ministeristön puolesta 
eikä demokraattisen tasavallan puolesta.

Tuota siis menshevikit näköjään sanovat kansan 
toimeenpanemaksi vallan valtaamiseksi!

Ajatelkaahan vain: osoittautuu, että proletariaatin 
ja talonpoikaisten diktatuuri on vahingollinen, mutta 
kadettien diktatuuri on hyödyllinen! Me, nähkääs, 
emme halua kansan itsevaltiutta, vaan kadettien itse
valtiutta!

Niin, niin! Kansan viholliset, kadetit, eivät suotta 
kehu menshevikkejä!..
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