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KAHTIA JAKAANTUMINEN VENÄLÄISTEN SOSIALI
DEMOKRAATTIEN ULKOMAISESSA LIITOSSA

Tämän vuoden keväällä oli Sveitsissä Venäläisten sosiali
demokraattien liiton edustajakokous, joka johti Liiton 
jakaantumiseen. Vähemmistö sen jäsenistä „Työn vapautus” 
ryhmän johdolla, joka oli perustanut Liiton ja vuoden 1898 
syksyyn saakka toimittanut Liiton julkaisuja, muodosti 
erikoisen järjestön nimeltään: Venäläinen vallankumouk
sellinen järjestö „Sotsial-demokrat”. Enemmistö, siinä 
luvussa sanomalehti „Rabotsheje Delon” toimitus, sanoo 
edelleenkin itseään Liitoksi. Keväällä vuonna 1898 pidetty 
Venäjän sosialidemokraattien edustajakokous, joka perusti 
„Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen”, tunnusti 
Liiton puolueemme ulkomaiseksi edustajaksi. Kuinka mei
dän on suhtauduttava edustuskysymykseen nyt, kun ulko
mainen Liitto on jakaantunut kahtia? Emme syvenny yksi
tyiskohtaisesti kysymykseen kahtiajakaantumisen syistä. 
Mainitsemme vain vääräksi sen laajalle levinneen ja 
raskaan syytöksen, että Plehanov olisi muka kaapannut 
Liiton kirjapainon. Todellisuudessa kirjapainon isännöitsijä 
vain kieltäytyä luovuttamasta sitä kokonaan jollekin yhdelle 
kahtiajakaantuneen Liiton osalle, ja kohta sen jälkeen 
molemmat puolet itse jakoivat kirjapainon keskenään. Mei
dän kannaltamme katsottuna oleellisinta on se tosiasia, että 
„Rabotsheje Delo” oli väärässä polemiikin ydinasiassa: se 
kiisti virheellisesti „ekonomistisen” suuntauksen olemassa
olon, se piti kiinni siitä virheellisestä taktiikasta, että vaiet
tiin tämän suuntauksen äärimmäisyyksistä ja pidättäydyt
tiin avoimesta taistelusta niitä vastaan.

Sen tähden me — kiistämättä lainkaan „Rabotsheje 
Delon” ansioita, sillä se on tehnyt paljon työtä kirjallisuuden
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painattamiseksi ja perilletoimittamisen järjestämiseksi — 
kieltäydymme tunnustamasta jakautuneen järjestön jompaa
kumpaa osaa puolueemme ulkomaiseksi edustajaksi. Tämä 
kysymys jääköön avoimeksi puolueen seuraavan edustaja
kokouksen päätökseen saakka. Venäjän sosialidemokratian 
virallisina edustajina ulkomailla ovat nykyään Pariisin 
kansainvälisen sosialistikongressin tämän vuoden syksyllä 
muodostaman vakinaisen kansainvälisen komitean 124 
venäläiset jäsenet. Venäjältä on komiteaan valittu
kaksi jäsentä: G. V. Plehanov ja B. Kritshevski (eräs 
„Rabotsheje Delon” toimittajista). Niin kauan kun Venäjän 
sosialidemokraattien molempien ryhmien välillä ei päästä 
sovintoon tai sopimukseen, me aiomme kaikki Venäjän 
edustusta koskevat asiat toimittaa pitämällä yhteyttä 
G. V. Plehanoviin. Ja lopuksi meidän on sanottava sanamme 
siitä, kenet haluaisimme nähdä vakinaisen kansainvälisen 
komitean sihteerinä Venäjältä. Tällä hetkellä, jolloin sosiali
demokratiaa yritetään „marxilaisuuden kritiikin” lipun 
turvin turmella porvarillisella ideologialla sekä noudatta
malla nöyryyden ja alistuvaisuuden politiikkaa kiireestä 
kantapäähän saakka aseistettuja vihollisia (porvarillisia 
hallituksia) kohtaan, on tarpeellista, että tällä tärkeällä 
paikalla on henkilö, joka pystyy seisomaan vasten virtaa ja 
sanomaan vaikutusvaltaisen sanansa aatteellista hoiperte- 
lua vastaan. Tästä syystä sekä myös edellä mainittujen 
seikkojen vuoksi annamme äänemme G. V. Plehanovin 
puolesta.
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