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..ISKRAN" TOIMITUKSEN JULKILAUSUMA»6
TOIMITUKSELTA

Ryhtyessämme julkaisemaan poliittista sanomalehteä 
„Iskraa”, pidämme välttämättömänä sanoa muutaman 
sanan siitä, mihin me pyrimme ja miten käsitämme tehtä
vämme.

Elämme parhaillaan äärimmäisen tärkeää ajankohtaa 
Venäjän työväenliikkeen ja Venäjän sosialidemokratian 
historiassa. Viime vuosille on luonteenomaista sosialidemo- 
kratismin aatteiden hämmästyttävän nopea leviäminen 
intelligenssimme keskuudessa, ja tätä yhteiskunnallisen 
ajattelun virtausta vastaan rientää itsenäisesti syntynyt 
teollisuusproletariaatin liike, proletariaatin, joka alkaa 
yhdistyä ja taistella sortajiaan vastaan, pyrkiä kiihkeästi 
sosialismiin. Kaikkialle ilmaantuu työläisten ja intelligentti- 
sosialidemokraattien kerhoja, levitetään paikallisia agitaa- 
tiolehtisiä, kasvaa sosialidemokraattisen kirjallisuuden 
kysyntä ylittäen runsaasti sen tarjonnan, eivätkä hallituk
sen tehostetut vainotoimenpiteet pysty estämään tätä 
liikettä. Vankilat ovat tupaten täynnä, karkoituspaikat 
tulvillaan, melkein joka kuukausi kuullaan „paloista” 
kaikilla Venäjän kulmilla, salaisten kuljetusten kaappauk
sista, kirjallisuuden ja kirjapainojen takavarikoimisista, 
mutta liike kasvaa yhä, valtaa yhä enemmän alaa, tunkeu
tuu yhä syvemmälle työväenluokkaan, vetää yhä enemmän 
puoleensa yhteiskuntapiirien huomiota. Ja Venäjän koko 
taloudellinen kehitys, koko Venäjän yhteiskunnallisen ajat
telun ja Venäjän vallankumousliikkeen historia takaavat 
sen, että sosialidemokraattinen työväenliike tulee kasva
maan kaikista esteistä huolimatta ja on loppujen lopuksi 
raivaava esteet tieltään.
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Mutta toisaalta liikkeemme pääpiirteenä, joka on erikoi
sesti pistänyt silmään viime aikana, on sen pirstoutu
neisuus, sen niin sanoaksemme näperlelymäinen luonne: 
paikalliset kerhot syntyvät ja toimivat toisistaan irrallisina 
ja jopa (mikä on erittäin tärkeätä) irrallisina niistäkin 
kerhoista, jotka ovat toimineet ja toimivat samoissa 
keskuksissa; ei muodostu perinteitä, puuttuu jatkuvai- 
suutta ja paikallinen kirjallisuus kokonaisuudessaan hei
jastaa pirstoutuneisuutta ja yhteyden puuttumista siihen, 
mitä Venäjän sosialidemokratia jo on saanut aikaan.

Se, ettei tämä pirstoutuneisuus vastaa liikkeen voimak
kuudesta ja laajuudesta johtuvia vaatimuksia, muodostaa 
mielestämme kriitillisen momentin liikkeen kehityksessä. 
Itse liikkeessä tuntuu hillittömän voimakkaasti vakiintu
misen, määrätyn fysionomian ja organisaation luomisen 
tarve, samalla kun käytännöllisesti toimivien sosialidemo
kraattien keskuudessa ei läheskään kaikkialla tajuta tätä 
liikkeen korkeampaan muotoon siirtymisen välttämättö
myyttä. Melko laajoissa piireissä on päinvastoin havait
tavissa aatteellista horjuntaa, viehättymistä muotiin tullee
seen „marxilaisuuden kritiikkiin” ja „bernsteiniläisyyteen”, 
niin sanotun „ekonomistisen” suunnan katsomusten leviä
mistä ja välittömästi sen yhteydessä — pyrkimystä pidättää 
liikettä sen alimmalla asteella, pyrkimystä lykätä taka-alalle 
vallankumouksellisen puolueen perustamistehtävä, puolueen, 
joka taistelisi koko kansan etunenässä. Että Venäjän sosiali
demokraattien keskuudessa on havaittavissa tuontapaista 
aatteellista horjuntaa, että ahdas käytännöllisyys, irralli
sena liikettä kokonaisuudessaan käsittävästä teoreettisesta 
valaistuksesta, uhkaa viedä liikkeen väärälle tielle, se on 
tosiasia, sitä ei voi epäillä kukaan, joka välittömästi tuntee 
asiain tilan useimmissa jäijestöissämme. Ja on olemassa 
kirjallisiakin tuotteita, jotka vahvistavat sen: mainittakoon 
vaikkapa „Credo” *, joka on jo aiheuttanut täysin oikeute
tun vastalauseen, „„Rabotshaja Myslin” erillisliite” (syys
kuu, 1899), joka on niin selväpiirteisesti tuonut ilmi sen 
tendenssin, mikä on läpikäyvänä koko „Rabotshaja Mysl” 
lehdessä-, taikka vihdoin pietarilaisen „Työväenluokan itse- 
vapautusryhmän” 117 antama julistus, joka on laadittu 
samaisen „ekonomismin” hengessä. Ja kerrassaan väärä
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on se „Rabotsheje Delon” 118 väite, ettei „Credo” sinänsä 
edusta enempää kuin muutamien henkilöiden mielipidettä, 
että „Rabotshaja Myslin” suunta kuvastaa vain sen toimi
tuskunnan sekavuutta ja tahdittomuutta, eikä erikoista 
suuntausta Venäjän työväenliikkeen kehityksessä.

Mutta rinnan sen kanssa kirjailijoiden teoksissa, kirjaili
joiden, joita lukeva yleisö on suuremmalla tai pienemmällä 
syyllä pitänyt tähän saakka „legaalisen” marxilaisuuden 
huomattavina edustajina, tulee yhä enemmän ja enemmän 
ilmi käänne sellaisten katsomuksien kannalle, jotka lähen
televät porvarillista apologetiikkaa. Kaiken tämän tulok
sena onkin se hoipertelu ja se anarkia, minkä ansiosta ex- 
marxilainen taikka oikeammin ex-sosialisti Bernstein 
saattoi saavutuksiaan luetellessaan sanoa kenenkään vas
taanpanematta painetussa sanassa, että muka enemmistö 
Venäjällä toimivista sosialidemokraateista on hänen kan
nattajiaan.

Emme halua liioitella tilanteen vaarallisuutta, mutta 
suunnattomasti vahingollisempaa olisi sulkea silmät näke
mästä sitä; senpä tähden tervehdimme kaikesta sydämes
tämme sitä, että „Työn vapautus” ryhmä on päättänyt 
aloittaa uudelleen kirjallisen toimintansa ja ryhtyä järjes
telmälliseen taisteluun sosialidemokratismin väärentämis- 
ja mataloittamisyrityksiä vastaan.

Käytännöllinen johtopäätös kaikesta tästä on seuraava: 
meidän, Venäjän sosialidemokraattien, on liityttää ä tiiviim
min yhteen ja suunnattava kaikki voimat vallankumouk
sellisen sosialidemokratian yhtenäisen lipun alla taistele
van lujan puolueen luomiseen. Juuri tämän tehtävän 
viitoitti jo vuonna 1898 pidetty edustajakokous, joka perusti 
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen ja julkaisi 
sen „Manifestin”.

Me tunnustamme olevamme tämän puolueen jäseniä, 
olemme täysin samaa mieltä „Manifestin” perusajatusten 
kanssa ja annamme sille tärkeän merkityksen sen päämää
rien avoimena julistuksena. Sen tähden meille, puolueen 
jäseninä, kysymys lähimmästä ja välittömästä tehtäväs
tämme asettuu tällä tavalla: minkälainen toimintasuunni
telma meidän on hyväksyttävä saadaksemme puolueen 
uusituksi mahdollisimman kestävästi?

Tavallisesti tähän kysymykseen vastataan siten, että on 
valittava uudelleen keskuselin ja annettava sen tehtäväksi
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ryhtyä julkaisemaan uudelleen puolueen äänenkannattajaa. 
Mutta tokkopa nykyisellä hoipertelun kaudella, jota parhail
laan elämme, tällainen tavallinen tie lienee tarkoitustaan 
vastaava.

Puolueen luominen ja lujittaminen merkitsee Venäjän 
kaikkien sosialidemokraattien yhteenliittymän luomista ja 
lujittamista, mutta edellä mainituista syistä tällaista yhteen
liittymistä ei voida noin vain säätää dekreeteillä, sitä ei 
voida saattaa voimaan yksistään jonkin, sanokaamme, 
edustajain kokouksen päätöksellä, se on välttämättä luo
tava. Ensiksikin on välttämättä luotava luja aatteellinen 
eheys, mikä sulkisi pois sen sekalaisuuden ja sekasotkun, 
mikä — olkaamme avomielisiä!— Venäjän sosialidemo
kraattien keskuudessa nykyään vallitsee; tätä aatteellista 
eheyttä on varmennettava puolueohjelmalla. Toiseksi on 
välttämättä luotava erikoinen organisaatio, joka huolehtii 
yhteydenpidosta liikkeen kaikkien keskuksien välillä, liikettä 
koskevien täydellisten tietojen ajoissa hankkimisesta ja 
aikakauslehtien säännöllisestä toimittamisesta Venäjän kai
kille kulmille. Vasta sitten, kun tällainen organisaatio luo
daan, kun on luotu Venäjän sosialistinen posti, vasta sitten 
puolueen olemassaolo tulee turvatuksi ja puolue tulee 
reaaliseksi tosiasiaksi ja siis myös mahtavaksi poliittiseksi 
voimaksi. Tämän tehtävän ensimmäiseen puoleen, s. o. sel
laisen yleisen ja periaatteellisesti pätevän kirjallisuuden 
luomiseen, mikä pystyy eheyttämään aatteellisesti vallan
kumouksellisen sosialidemokratian, aiommekin keskittää 
voimamme pitäen sitä nykyisen liikkeen päivänpolttavana 
tarpeena ja välttämättömänä valmistelevana askeleena puo
lueen toiminnan uudelleen aloittamiseksi.

Kuten olemme jo sanoneet, Venäjän sosialidemokraattien 
aatteellinen eheys on vielä luotava, jonka vuoksi mieles
tämme on avoimesti ja kaikin puolin käsiteltävä niitä tär
keimpiä periaatteellisia ja taktillisia kysymyksiä, joita 
nykyiset „ekonomistit”, bernsteiniläiset ja „kriitikot” ovat 
nostaneet. Ennen yhtymistä ja yhtymistä varten meidän on 
ensin tehtävä päättävästi ja tarkasti rajat selviksi. Muuten 
yhtymisemme olisi vain fiktio, joka verhoisi nykyistä hoi- 
pertelua ja haittaisi sen radikaalista poistamista. Sen 
tähden onkin ymmärrettävää, ettei aikomuksenamme ole 
tehdä äänenkannattajaamme pelkäksi erilaisten katsomus-
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ten varastoksi. Päinvastoin, me tulemme julkaisemaan sitä 
tiukasti määrätyn suunnan hengessä. Tämä suunta on 
määriteltävissä sanalla: marxilaisuus, ja tuskinpa meidän 
tarvinnee lisätä, että olemme Marxin ja Engelsin aatteiden 
johdonmukaisen kehittämisen kannalla ja torjumme päättä
västi ne puolinaiset, hatarat ja opportunistiset korjailut, 
jotka nyt ovat tulleet niin laajasti muotiin Ed. Bernsteinin, 
P. Struven ja monien muiden aloitteesta. Mutta käsitel
lessämme kaikkia kysymyksiä omalta määrätyltä näkö
kannaltamme emme suinkaan torju tovereitten keskeistä 
polemiikkia sanomalehtemme palstoilta. Avoin polemiikki 
Venäjän kaikkien sosialidemokraattien ja tietoisten työläis
ten edessä on tarpeellista ja toivottavaa, jotta voitaisiin 
saada selville olemassaolevien erimielisyyksien syvyys, poh
tia kaikin puolin kiistakysymyksiä, taistella niitä äärim
mäisyyksiä vastaan, joihin kiertämättä joutuvat paitsi eri 
katsantokantojen edustajat, myös eri paikkakuntien tai 
vallankumousliikkeen eri „ammattialojen” edustajat. 
Pidämme, kuten edellä jo on huomautettu, jopa nykyisen 
liikkeen eräänä puutteenakin sitä, että puuttuu avointa 
polemiikkia tunnetusti eriävien katsantokantojen välillä, 
että pyritään pitämään salassa erimielisyyksiä, jotka kos
kevat sangen vakavia asioita.

Emme ryhdy luettelemaan yksityiskohtaisesti niitä kysy
myksiä ja aiheita, mitkä sisältyvät lehtemme ohjelmaan, 
sillä tämä ohjelma johtuu sinänsä siitä yleiskäsityksestä, 
minkälainen näissä oloissa julkaistavan poliittisen sanoma
lehden pitää olla.

Tulemme voimiemme mukaan pyrkimään siihen, että 
kaikki venäläiset toverit pitäisivät julkaisuamme omana 
lehtenään, jolle jokainen ryhmä on ilmoittava kaikki liikettä 
koskevat tiedot, jolle se ilmaisee kokemuksensa, omat mieli
piteensä, omat toivomuksensa kirjallisuuteen nähden, oman 
arvionsa sosialidemokraattisista julkaisuista, ilmaisee 
sanalla sanoen kaiken, mitä se liikkeelle antaa ja mitä se 
siltä saa. Vain sillä ehdolla on mahdollista todella yleis- 
venäläisen sosialidemokraattisen äänenkannattajan luomi
nen. Vain sellainen äänenkannattaja kykenee ohjaamaan 
liikettä poliittisen taistelun lavealle tielle. „On avarrettava 
propaganda- ja agitaatiotyömme ja organisatorisen toimin
tamme puitteita ja laajennettava niiden sisältöä” — olkoot 
nämä P. B. Axelrodin sanat tunnuksena, joka määrää
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Venäjän sosialidemokraattien toiminnan lähitulevaisuu
dessa,— ja me hyväksymme tämän tunnuksen äänenkannat
tajamme ohjelmaan.

Kutsumme ei ole tarkoitettu yksinomaan sosialisteille ja 
tietoisille työläisille. Me kutsumme mukaan myös kaikkia, 
joita nykyinen poliittinen järjestelmä painaa ja sortaa, ja 
tarjoamme heille julkaisujemme palstoja Venäjän itseval
tiuden kaikkien konnuuksien paljastamiseksi.

Ken käsittää sosialidemokratian järjestöksi, joka palvelee 
yksinomaan proletariaatin vaistonvaraista taistelua, hän voi 
tyytyä pelkästään paikalliseen agitaatioon ja „puhtaasti 
työväen” kirjallisuuteen. Me emme käsitä sosialidemokra
tiaa siten: me käsitämme sen yksinvaltiutta vastaan suun
natuksi vallankumoukselliseksi puolueeksi, joka on sidottu 
erottamattomasti työväenliikkeeseen. Vain tällaiseksi 
puolueeksi järjestetty proletariaatti, tämä nyky-Venäjän 
vallankumouksellisin luokka, kykenee täyttämään sille lan
genneen historiallisen tehtävän: yhdistämään lippunsa alle 
maan kaikki demokraattiset ainekset ja viemään monien 
tuhoonjoutuneiden sukupolvien sitkeän taistelun lopulliseen 
voittoon vihatusta valtakomennosta.

Kirjoitettu syyskuussa 19 0 0

Ilmestynyt v. 19 00 erillisenä lehtisenä 
,, iskran" julkaisemana

Julkaistaan vuoden 190 0  
lehtisen tekstin mukaan

Sanomalehti tulee ilmestymään noin 1—2 painoarkin 
kokoisina numeroina.

Ilmestymisaikaa ei Venäjän illegaalisten painatusolojen 
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Olemme saaneet lupauksia eräiden kansainvälisen sosia
lidemokratian huomattavien edustajien ryhtymisestä avus
tajiksemme, „Työn vapautus” ryhmän (G. V. Plehanov, 
P. B. Axelrod, V. I. Zasulitsh) läheisestä osanotosta ja 
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen useiden 
järjestöjen sekä Venäjän eri sosialidemokraattiryhmien 
tuesta.


