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MEIKÄLÄISET TARTUFFET

Juuri saamassamme „Iskran” 83. numerossa on julkaistu 
menshevikkien ja Keskuskomitean ilmoitus »vähemmistön 
järjestöeristyneisyyden täydellisestä lopettamisesta”. 
»Vähemmistö — vakuutetaan meille — lakkaa pitämästä 
itseään osapuolena, ja vastaisuudessa ei voi olla puhetta
kaan Keskuskomitean boikotoinnista eikä ultimatiivisten 
vaatimusten esittämisestä sille”. Tämä ilmoitus on hiukan 
myöhästynyt! Puolue tietää nyt Leninin kirjasesta (»Ilmoi
tus ja asiakirjoja keskuselinten erkaantumisesta puo
lueesta” *), että »ultimatiiviset vaatimukset” Popovin, 
Fischerin ja Fominin kooptoinnista on jo täytetty, mutta 
vain salakähmäisesti, puoluetta pettäen. Ultimatiivinen 
vaatimus III edustajakokouksen koollekutsumisen tyhjäksi- 
tekemisestä samanlaisten petosten tietä on samaten täytetty. 
Paikallisen työn desorganisointi jatkuu, ja niin sanottu 
Keskuskomitea on jo vahvistanut Pietarissa (»Iskran” tie
dotuksen mukaan) „erikoisen järjestön” eli ryhmän »sen 
vuoksi, kun sen monilukuiset (?) jäsenet eivät mitenkään 
voi toimia paikallisen komitean johdolla”.

Näin ollen tapahtumat ovat nyt vahvistaneet täydellisesti 
ja ehdottomasti kaiken sen, mitä »enemmistö” on puhunut 
ja ennustanut, alkaen Leninin »kirjeestä” (»Miksi erosin 
toimituksesta”, joulukuu 1903 **) ja päätyen Orlovskin 
kirjaseen »Neuvosto puoluetta vastaan”. Puolitoista vuotta 
kestäneen ottelun reaalisena kohteena on ollut neljän 
kooptointi Pää-äänenkannattajaan ja kolmen Keskus
komiteaan. Kooptoinnin vuoksi keksittiin prosessi-organi
saation teoria ja joukko »periaatteellisia” erimielisyyksiä. 
Tämän kooptoinnin vuoksi meidän keskuselimemme ovat

* Ks. Teokset. 7. osa, ss. 519—529. Toim .
** Ks. Teokset, 7. osa, ss. 106—112. Toim.



MEIKÄLÄISET TARTUFFET 81

nyt täydellisesti katkaisseet välinsä puolueen kanssa ja 
katkaisevat välejään paikallisten komiteoiden kanssa, jokai
sen kanssa erikseen. Meidän tunnuksemme: ..enemmistön 
täytyy katkaista kaikki ja kaikenlaiset suhteensa desorgani- 
saattoreihin” (..Vperjod” JM» 1, „On aika lopettaa” *) 
oikeellisuus on tullut täydellisesti vahvistetuksi.

Erittäin mielenkiintoinen on ..Iskran” ilmoituksen seu
raavakin kohta: „ (Vähemmistön) valtuutettujen päätös 
esitettiin kaikkien vähemmistön kannattajien käsiteltä
väksi, jotka työskentelevät Kievin, Harkovin, Donin, Kuba- 
nin, Pietarin, Odessan komiteoissa, Donetsin ja Krimin 
liitoissa sekä muissa puoluejärjestöissä”. Siis miltei puoli
toista vuotta kestäneen hurjan kamppailun jälkeen ulkomai
nen kerho on Pää-äänenkannattajan, Neuvoston ja (touko
kuusta alkaen) Keskuskomitean avulla valloittanut 
puolelleen kaikkiaan viisi II edustajakokouksessa olleesta 
20:stä Venäjän komiteasta! **. Komiteoiden ulkopuolella 
olevia huomattavampia ryhmiä, jotka „Iskra” on suvainnut 
mainita, on muodostettu vain kahdessa kaupungissa, 
Pietarissa ja Odessassa. Kubanin komitea on nähtävästi 
leivottu aivan äskettäin parin lisä-äänen saamiseksi.

Siis „Iskra”, vähemmistön äänenkannattaja, vahvistaa 
nyt, tammikuussa, oikeaksi sen kuvan puolueasioiden tilasta, 
minkä syyskuussa esitti toinen menshevikki. Keskuskomi
tean asiamies, joka oli myötämielinen vähemmistölle ja 
joka nyt on kooptoitu Keskuskomiteaan, kirjoitti nimittäin 
syyskuussa Keskuskomitean jäsenelle Gleboville, että 
„Venäjällä vähemmistö on voimaton”, että sen puolella on 
ainoastaan neljä komiteaa. Tämä ulkomaisen kerhon voi
mattomuus pakoittikin sen panemaan Keskuskomiteassa 
toimeen bonapartelaisen vallankaappauksen ja vetäytymään 
petoksen tietä syrjään III edustajakokouksesta.

,,Vperjod” 3, Julkaistaan ,,Vperjod" lehden
tammikuun 24 (11) pnä 1905 tekstin mukaan

* Ks. tätä osaa. ss. 20—24. Toirn.
** Edustajakokouksessa olleista komiteoista vain yksin Kievin komitea siirtyi 

enemmistöstä vähemmistöön, s.o. sen molemmat edustajakokouksessa olleet 
edustajat olivat bolshevikkeja, mutta nyt komiteassa ovat enemmistönä menshevi- 
kit. Ja päinvastoin, Nikolajevin Ja Siperian komiteoiden molemmat edustaja
kokouksessa olleet edustajat olivat menshevikkejä. mutta edustajakokouksen jälkeen 
nämä komiteat ovat asettuneet enemmistön puolelle. Edustajakokouksessa jakau
tuivat enemmistön ja vähemmistön kesken (yksi edustaja kummallekin puolelle) 
seuraavat komiteat: Odessan, Donin, Ufan, Moskovan komitea. Nyt niistä on 
menshevistinen vain Donin komitea.


