
LEHDISTÄ*1

LAKEIJOIKSI KIIVENNEET ..NONIA LESTIT"

Muiden Tiilisissä ilmestyvien sanomalehtien ohella 
siellä julkaistaan myöskin Gruusialaista lehteä, jonka 
nimenä on „Napertskali"*4. Se on uusi, mutta samalla 
liian vanha lehti, sillä se on kaikkien tähän mennessä 
Tiflisissä ilmestyneiden menshevikkilehtien jatkoa aina 
vuoden 1U05 „Shivi" lehdestä alkaen. „Napertskalia" 
toimittaa, vanha menshevikkiopportunistien ryhmä. 
Mutta kysymys ei tietenkään ole vain siitä. .Kysymys 
<>n ennen kaikkea siitä, että tämän ryhmän opportu
nismi on jotenkin erikoista, satumaista. Opportunis
mihan on periaatteettomuutta., poliittista selkärangat- 
tomuuttä, ja me väitämme, ettei ainoallakaan muulla 
menshevikkiryhmällä ole ilmennyt niin julkeaa selkä
rangattomiin tta kuin tiflisiläisellä. Vuonna Ю05 tuo 
ryhmä tunnusti proletariaatin tehtävän vallan
kumouksen johtajana (kts, „Shivi"). Vuonna 1906 se  
muutti „kantansa" lausuen, että „työläisiin ei voida 
luottaa... aloitteen voivat tehdä vain talonpojat4* (kts. 
„Shivi"). Vuonna 1907 se vielä kerran muutti ..kan
taansa" sanoen, että ..johdon täytyy kuulua vallan
kumouksessa liberaaliselle porvaristolle - (kts. „Azri"*M 
j.n.e., j.n.e.
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Mutta mainitun ryhmän periaatteettomuus ei ole 
vielä milloinkaan ollut niin hävytöntä kuin nyt kesällä 
1908. Me tarkoitamme osattomien aatteellisen orjuut
tajan, niinsanotun eksarkin murhan arviota „Naperts- 
kalin“ palstoilla. Tämän murhan historia on yleisesti 
tunnettu. Jokin ryhmä, murhattuaan eksarkin, mur
hasi vielä santarmi-ratsumestarin tämän palatessa 
..rikospaikalta" mukanaan pöytäkirja ja hyökkäsi sitten 
eksarkin ruumista saattaneen huligaanijoukon kimp
puun. Tämä ryhmä ei ilmeisestikään ole huligaaniryh- 
mä, mutta ei myöskään vallankumouksellinen, sillä 
mikään vallankumouksellinen ryhmä ei lähtisi nykyi
senä voimien kokoamisaikana sellaiseen tekoon ja vaa
rantaisi proletariaatin yhteenliittämistä. Sosialidemo
kratian kanta sellaisiin ryhmiin nähden on yleisesti tun
nettu: otettuaan selville tällaisten ryhmien syntymisen 
ehdot ja taistellessaan näitä ehtoja vastaan se samaan 
aikaan taistelee aatteellisesti ja organisatorisesti myös
kin itse näitä ryhmiä vastaan saattaen ne huonoon 
valoon proletariaatin silmissä ja vieden proletariaatin 
eroon niistä. Mutta „Napertskali" ei menettele näin. Otta
matta mitään selville ja antamatta mitään se sinkauttaa 
muutamia typeriä liberaalisia fraaseja terroria vastaan 
yleensä ja sitten kehoittaa lukijoita, eikä ainoastaan 
kehoita, vaan myöskin velvoittaa heitä ei enempää 
eikä vähempää kuin ilmoittamaan poliisille tällaisista 
ryhmistä, antamaan ne ilmi poliisille! Se on häpeä, 
mutta valitettavasti tosiasia. Kuulkaa „Napertskalia": 

„Eksarkin murhaajat on saatettava oikeuden 
eteen — se on ainoa keino, jolla voidaan ainaiseksi 
pestä pois itsestä tahra... Sellainen on eturivin aines
ten velvollisuus" (kts. „Napertskali" № 5).
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Sosialidemokraatit vapaaehtoisten ilmiantajaiu osas
sa—siihen ovat tiflisiläiset, menshevikkiopportunistit 
meidät vieneet.

Opportunistien poliittinen selkärangattomuus ei 
putoa taivaasta. Se johtuu hillittömästä pyrkimyk
sestä soveltautua porvariston makuihin, olla ,,her- 
roille“ mieliksi ja saada heiltä kiitokset. Sellainen on 
opportunistisen mukautumistaktiikan psykologinen 
perusta. Ja juuri loistaakseen „herrojen" edessä, 
ollakseen heille mieliksi, voidakseen ainakin välttyä 
heidän suuttumukseltaan eksarkin murhan johdosta — 
menshevikkiopportunistimme pokkuroivat lakeijan 
tavoin heidän edessään ja ottavat itselleen poliisikyt- 
tien tehtävän!

Tuota pitemmälle mukautumistaktiikka ei voi 
mennä!

F ARISE ALAISET ZUBATOY1LAISET

Kaukaasian muiden sellaisten kaupunkien rinnalla, 
jotka antavat originelleja opportunismin tyyppejä, on 
myöskin Baku. Bakussakin on ryhmä, vielä oikeisto- 
laisempi ja siksi vielä periaatteettomampi kuin tiflisi- 
läinen. Me emme tarkoita „Promyslovyi Vestnik" lehteä, 
joka on mennyt laittomaan yhdyselämään porvarilli
sen „Segodnja" lehden kanssa —siitä on lehdissämme 
kirjoitettu riittävästi. Me puhumme shendrikovilai- 
sesta „Pravoje Dielo“ ryhmästä, bakulaisten men- 
shevikkien kantaisästä. Tosin tämä ryhmä ei ole ollut 
enää pitkiin aikoihin Bakussa. Bakun työläisten ja 
heidän järjestöjensä vainoamana sen oli pakko muut
taa Pietariin. Mutta se-lähettää kyhäyksiään Bakuun,
M J, V. S t a M n, 3 osa.



se kirjoittaa vain Bakun asioista, se etsii kannattajia 
nimenomaan Bakussa, se pyrkii „valloittamaan14 Bakun 
proletariaatin. Siksi ei ole pahitteeksi puhua tästä 
ryhmästä. No niin, edessämme on „Pravoje Dielo" 
№ 2—3. Selailemme sitä — ja eteemme avautuu vanha 
kuva herrojen Shendrikovien*® vanhasta kaverisakista 
Siinä on Ilja Shendrikov, tunnettu herra Dzhunkovs- 
kin „kättelijä", kulissientakaisten asioiden mestari. 
Siinä on myös Gleb Shendrikov, entinen eserrä, enti
nen menshevikki, entinen „zubatovilainen", nykyisin 
virkaerossa oleva mies. Siinä on vielä kuuluisa laver
telija „neitseellisen puhdas11 Klavdija Shendrikova, 
kaikin puolin herttainen rouva. Puutetta ei ole myös
kään erilaisista „seuraajista“, sellaisista kuin Groshe- 
veista ja Kaliumeista, joilla oli aikoinaan osansa liik
keessä, mutta nyt ovat jääneet elämästä jälkeen ja 
elävät pelkästään muistelmilla. Vieläpä Ljova-vaina- 
jan haamukin leijailee edessämme... Sanalla sanoen 
kuva on täydellinen!

Mutta kuitenkin, kenelle tämä kaikki on tarpeen, 
miksi työläisille tyrkytetään pimeän menneisyyden 
kunniattomia haamuja? Naftatornien polttamiseenko 
he kutsuvat työläisiä? Vaiko haukkumaan puoluetta 
ja polkemaan sitä lokaan? Menemään neuvottelu
kokoukseen ilman työläisiä ja tekemään kauppoja 
herra Dzhunkovskin kanssa?

Ei! Shendrikovit haluavat „pelastaa41 bakulaiset 
työläiset! He „näkevät", että vuoden 1905 jälkeen, 
siis sen jälkeen, kun työläiset karkoittivat Shendriko
vit, „työläiset ovat joutuneet kuilun partaalle" (kts. 
„Pravoje Dielo", s. 80), ja niinpä Shendrikovit ovat 
kirjoittaneet „Pravoje Dielo" lehden „pelastaakseen -
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työläiset, johtaakseen heidät pois „umpikujasta". Sitä 
varten he kehoittavat palaamaan vanhaan, luopumaan 
viimeisten kolmen vuoden saavutuksista, kääntämään 
selän „Gudok" lehdelle ja „Promyslovyi Vestnik" leh: 
delle, viittaamaan kintaalla nykyisille ammattiliitoille, 
lähettämään hiiteen sosialidemokratian ja, sen jälkeen 
kun työväen toimikunnista on ajettu pois kaikki 
ei-shendrikovilaiset, liittymään lujasti sovintokainariu 
ympärille. Ei tarvita enää lakkoja, ei tarvita myös
kään illegaalisia järjestöjä— työläiset tarvitsevat vain 
sovintokamarin, jossa Shendrikovit ja Gukasovit6’ 
tulevat „ratkaisemaan kysymyksiä" herra Dzhunkovs- 
kin luvalla...

Sillä tavalla he haluavat johtaa bakulaisen työ
väenliikkeen pois „umpikujasta"!

Pilkulleen samallatavalla kuin „Neftjanoje Dielon" 
kameleontti herra K-za (kts. „Neftjanoje Dielo" № 11).

Mutta eivätkö työläisiä „pelastaneet" samalla tavalla 
Zubatov Moskovassa, Gapon Pietarissa ja Shajevitsh 
Odessassa? Ja eivätkö he kaikki osoittautuneet työ
läisten vannoutuneiksi vihollisiksi?

Siis ketä nämä fariseus-„pelastajat" haluavat pet
kuttaa keskellä kirkasta päivää?

Ei, herrat Shendrikovit, vaikka te yhdessä K-zan 
kanssa väitättekin, että Bakun proletariaatti „ei ole 
kypsynyt" vielä, että sen on vielä „suoritettava tut
kinnot (kenelle suoritettava?) valmiustodistusta var
ten" (kts. „Pravoje Dielo", s. 2), niin te ette kuiten
kaan voi pettää sitä!

Bakun proletariaatti on riittävän tietoinen repäis- 
täkseen teiltä naamion ja osoittaakseen teille asian
mukaisen paikan!
1 0 *



Keitä te olette, mistä te olette1?
Te ette ole sosialidemokraatteja, sillä te olette 

kasvaneet j a . elätte taistelussa sosialidemokraatteja 
vastaan, taistelussa puoluekantaisuutta vastaan!

Te ette ole myöskään ammattiliittomiehiä, sillä te 
taliaatte lokaan työläisten liitot, jotka luonnollisesti 
ovat sosialidemokratian hengen läpitunkemia!

Te olette niitä samoja gaponilaisia ja zubatovilai- 
sia, jotka farisealaisesti peittäytyvät „kansan ystä
vien “ naamion taakse!

Te olette proletariaatin sisäisiä ja siksi kaikkein 
vaarallisimpia vihollisia!

Alas shendrikovilaiset! Selin shendrikovilaisiin!
Siten me vastaamme-teidän ..Pravoje Dielollenne-, 

herrat Shendrikovit!
Siten Bakun proletariaatti vastaa teidän farisealai- 

seen liehittelyynne!..

■Sanomalehti »Bakinnki Proletnri" Julkaistaan lehden tekstin
Л9 6, heinäkuun 20  pnä ison mukaan
J llekirjoituH: K  o ...


