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ALKUPERÄINEN VARIANTTI ESIPUHEEKSI 
KIRJASEEN

„TYÖLÄISET PUOLUEEN KAHTIAJAOSTA"6e

k a n s i : T y ö l ä i s t e n  ä ä n i  j a  p u o l u e e n
k a h t i a j a k o
VSDTP.ti Keskuskomitean julkaisu 

Sisältö:
I. „Proletarin” toimituksen esipuhe.

II. Odessalaisen työmiehen kirje.
III. Abramovin Vastaus työmiehen kirjeeseen.
IV. VSDTP:n Keskuskomitean avoin kirje Organi- 

saatiokomissiolle.

ESIPUHE

„Proletarin” 8. numerossa jo ilmoitimme odessalaisen 
työmiehen kirjeen julkaisemisesta, työmiehen, joka mieles
tämme ilmaisee hyvin monien työläisten mielialan. Vastauk
seksi tähän kirjeeseen julkaisemme ensinnäkin „Proletari” 
lehden avustajan tov. Abramovin kirjoituksen „Vastaus 
työmiehen kirjeeseen” ja toiseksi, äskettäin Venäjällä 
ilmestyneen ja „Proletarin” 10. numerossa julkaistun 
VSDTPrn Keskuskomitean „Avoimen kirjeen Organisaatio- 
komissiolle” 57.

Omasta puolestamme korostamme vielä kerran ainoas
taan yhtä seikkaa: yhdistyminen on välttämätöntä. Tov. työ
mies on aivan oikeassa vaatiessaan sitä. Mutta sen vaati
minen ei ole riittävää, pitää osata toimeenpanna yhdistymi
nen, pitää olla voimia yhdistymisen aikaansaamiseksi. Ei ole 
vaikeaa mennä syrjään, perustaa kolmas puolue tahi 
neutraali ryhmä. Mutta se ei lähennä, vaan loitontaa
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yhdistymistä, ei tee nykyistä sekasotkuista tilannetta yksin
kertaisemmaksi, vaan sotkee sitä vieläkin enemmän. Vähem
mistön eli uusiskralaisten konferenssin päätökset eivät anna 
suoraa ja selvää vastausta kysymykseen: nimenomaan millä 
tavalla voidaan ja täytyy yhdistyä? VSDTP:n III edustaja
kokouksen päätökset antavat tällaisen vastauksen puolueen 
sääntöjen muodossa, sääntöjen, jotka takaavat täydellisesti 
vähemmistön oikeudet. Olisi naurettavaa pitää tätä vas
tausta virheettömänä, ihanteellisena. Mutta ken ei halua 
ainoastaan puhua yhdistymisestä, vaan todella pyrkiä siihen 
reaalisin toimenpitein ja ehdotuksin, hän älköön rajoittuko 
moittimiseen ja nuhtelemiseen, älköön voimistako hajaan
nusta muodostamalla kolmannen puolueen, vaan ryhtyköön 
laatimaan vastaustaan kysymykseen yhdistymisen ehdoista 
ja muodoista. Se on paljon vaikeampaa kuin pelkkä rauhan 
ja rakkauden saarnaaminen, mutta se on sentään paljon 
hyödyllisempää.

„Proletarin” toimitus

Kirjoitettu heinäkuussa 1905
lulkaistu ensi kerran v. 1926 

V Lenin-kokoelmassa
Julkeastaan

käsikirjoituksen mukaan


