
PUOLUEETTOMAT HAIHATTELIJAT

Puolueeton edistysmielisyys on tullut muotiin. 
Sellainen on venäläisen intelligentin luonto —se kai- 
paa muotia. Viehätyttiin saninilaisuuteen, harrastet
tiin dekadenssilaisuutta, — nyt on puolueettomuuden 
vuoro.

Mitä on puolueettomuus?
Venäjällä on tilanherroja ja  talonpoikia, joiden 

edut ovat vastakkaisia, taistelu heidän välillään on 
väistämätön ilmiö. Mutta puolueettomuus menee 
tämän tosiasian sivu, se on taipuvainen vaikenemaan 
etujen ristiriidasta.

Venäjällä on porvareita ja proletaareja; kun toinen 
näistä luokista voittaa, niin se merkitsee toisen tap
piota. Mutta puolueettomuus hämää etujen vastakoh
taisuuden, se sulkee silmänsä niiden välisen taistelun 
tosiasialta.

Jokaisella luokalla on oma puolueensa, jolla on 
erikoinen ohjelmansa, erikoiset piirteensä. Puolueet 
johtavat luokkien taistelua: ilman puolueita ei olisi 
taistelua, vaan kaaos, selvyyden puuttuminen ja etujen 
sekoittuminen. Mutta puolueettomuus ei pidä selvyy-
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»Iestä eikä tarkkuudesta, se pitää parempana epäsel
vyyttä ja ohjelmattomuutta.

Luokkaristiriitojen hämääminen, luokkien taiste
lusta vaikeneminen, luonnepiirteiden puuttuminen, 
taistelu ohjelmallisuutta vastaan, pyrkimys kaaokseen 
ja etujen sekoittamiseen — sellaista on puolueetto
muus.

Mihin puolueettomuus pyrkii?
— Yhdistämään sitä, mitä on mahdoton yhdistää, 

toteuttamaan sitä, mitä on mahdoton toteuttaa.
Yhdistämään porvarit ja proletaarit liittoon, raken

tamaan sillan tilanherrojen ja talonpoikain välille, 
saamaan kuorman liikkeelle joutsenen, kravun ja 
hauen avulla —siihen pyrkii puolueettomuus.
( Puolueettomuus tuntee voimattomuutensa yhdistä
mättömissä olevan yhdistämisessä ja siksi huokailee:

„Kunpa ja jospa
marjat kasvais suuhun!1*
Mutta marjat eivät kasva suuhun, ja puolueetto

muus jää joka kerta kuivin suin, haihatukseksi.
Päätön ihminen tai tarkemmin sanoen ihminen, 

jolla on pään sijalla lanttu, — sellaista on puolueetto
muus.

Juuri sellainen kanta on „edistysmielisellä** aika- 
kauslehdellä „Zaprosy Zhizni**103.

„Oikeistopuolueet ovat jo tehneet päätöksensä*-, 
sanoo „Zaprosy Zhizni**, „ne yhtyvät yhdeksi taantu
mukselliseksi joukoksi taistelua varten koko edistys- 
mielistä oppositiota vastaan... Oikeistolaisten liittoa 
vastaan pitää sen vuoksi asettaa vasemmistolaisten 
liitto, johon kuuluvat kaikki edistysmieliset yhteis
kunta-ainekset** (kts. „Zaprosy Zhizni** ..No 6).
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Mutta keitä ovat nuo „edistysmieliset ainekset*1?
He ovat mirno-obnovlentseja104, kadetteja, trudovik- 

keja ja sosialidemokraatteja. Siis „edistysmielisiä" 
porvareita, liberalisoivia tilanherroja, tilanherrojen 
maita haluavia talonpoikia ja porvaristoa vastaan 
taistelevia proletaareja.

Ja „Zaprosy Zhi/ni" pyrkii yhdistämään näitä 
..aineksia"!

Eikö totta: se on hyvin originellia ja... älytöntä.
Ja tämä periaatteettomien ihmisten äänenkannat

taja suoriutuu pitämään sosialidemokraateille luentoja 
taktiikasta IV Duuman vaaleissa?

Haihattelijat!..

J‘uituHlainen „Zvezda* lehti Julkaistuun lehden tekstin
M  30, huhtikuun is  pnil i»i> mukaan
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