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MITÄ SEKAVIMMAN SUUNNITELMAN 
MITÄ SELVIN ESITYS

Pääkirjoituksessa * mainitsimme uuden „Iskran” uuden 
,,duumakamppailu”-suunnitelman sekavuudesta. Tässä on 
tuon suunnitelman mitä selvin, itsensä Martovin antama 
esitys, joka on julkaistu wieniläisessä „Työväen Lehdessä” 
(elokuun 24 pnä uutta lukua). (Kaikki sitaatissa oleva 
kursivointi on itsensä Martovin.)

„Suunnitelma on seuraavanlainen:” — sanoo tov. Martov viitaten 
siihen, että „monet Venäjällä olevat järjestöt kannattavat sitä” — 
„Työväenjärjestöt ottavat itselleen aloitteen perustaa kansan agitaatio- 
komiteoita, joiden pitää olla kaikkien tsaarin reformiin tyytymättömien 
väestöainesten valitsemia. Näiden komiteain tehtävänä on ennen kaik
kea järjestää koko maassa agitaatio todellisen kansanedustuslaitoksen 
puolesta. Näiden komiteain perustamisen muodollisena tarkoituksena 
on väestöjoukkojen osallistuminen edessäoleviin vaaleihin. Koska nämä 
komiteat on vaalilain nojalla suljettu pois välittömästä osallistumisesta, 
niin valtakunnan kansalaiset voivat osallistua vaaleihin välillisesti 
ilmoittamalla mielipiteensä ja vaatimuksensa etuoikeutettujen valitsijain 
suppeammille kollegioille. Komiteat painostavat valitsijakollegioita siinä 
mielessä, ,että Duumaan valittaisiin ainoastaan demokraattisen ja vapaan 
edustuslaitoksen päättäväisiä kannattajia. Samalla komiteat pyrkivät 
perustamaan „legaalisen” edustuslaitoksen ulkopuolella illegaalisen 
edustuslaitoksen, joka tietyllä hetkellä voisi esiintyä maassa kansan tah
don väliaikaisena elimenä. Komiteat kehoittavat väestöä valitsemaan 
edustajansa yleisellä äänestyksellä; näiden edustajain pitää tietyllä het
kellä kokoontua samaan kaupunkiin ja julistaa itsensä perustavaksi 
kokoukseksi. Sellainen on, niin sanoakseni, tämän kamppailun ihanteelli
nen tarkoitusperä. Pääseekö asia niin pitkälle vai ei, liike tätä tietä 
kulkien kuitenkin luo vallankumouksellisen itsehallinnon järjestön, joka 
murtaa tsaristisen legaalisuuden puitteet ja laskee perustan vallan
kumouksen tulevalle riemuvoitolle. Tällaisen vallankumouksellisen itse
hallinnon aineksia muodostuu vähitellen kautta Venäjän, kuten esim. jo 
nyt Kaukasian kahdessa läänissä virallisia vallanhoitajia boikotoi koko

* Ks. tä ti osaa, ss. 199—210. Toim.
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väestö ja väestöä hallitsevat omat, valitut viranomaiset. (Suluissa: 
G u rian  ta lo n p o ja t vaativat, e ttä  m e id ä n  k o m ite a m m e  v a h v is ta is i  n äm ä  
v ira n o m a ise t.)

Tällaisen, kaikkialla julkisesti toimivan, itsehallinnon järjestäminen 
on se muoto, jossa itsevaltiuden likvidoinnin pitää tapahtua, itsevaltiu
den, joka ei halua vapaaehtoisesti avata (inauguroida) perustuslaillista 
aikakautta. On itsestään selvää, että tällaisen organisaation mahdolli
suuden sinänsä luo hallituskoneiston kasvava desorganisaatio ja 
toimintatarmon (wirkenden Kraft) kasvu kansassa”.

Suosittelemme tovereille tätä verratonta suunnitelmaa 
monarkistisen (osvobozhdenijelaisen) porvariston ihanteel
lisena tarkoitusperänä, Venäjän proletaaris-talonpoikaisen 
vallankumouksen likvidolmisen, liberaalisten tilanherrojen 
toimeenpaneman likvidoimisen, ihanteellisena tarkoitus
peränä.

Osvobozhdenijelainen, s.o. monarkistinen porvaristo, 
kuten olemme jo satoja kertoja osoittaneet, haluaa juuri 
sellaista „likvidointia”, että vallan siirtyminen porvaristolle 
tapahtuisi ilman kansan kapinaa tai ainakin ilman kansan 
kapinan täydellistä voittoa. Maniiovilaiset ,,vaali”-suunni- 
telmat, vallan säilyessä itsevaltiudella, ovat kokonaan 
eduksi liberaaliselle porvaristolle, joka yksin pystyy teke
mään edes jotain sellaista, mikä muistuttaisi tuollaisia 
vaaleja.

Tämän naurettavan suunnitelman yksityiskohtiin pysäh
dymme vain lyhyesti. Eikö ole naiivia unohtaa, että Kau
kasiassa (ei kahdessa läänissä, vaan muutamissa kunnissa) 
itsehallinto nojautuu aseelliseen kapinaan? Eikö ole lapsel
lista ajatella, että se, mikä on mahdollista muutamissa 
vuoristokylissä kaukana reuna-alueella, olisi mahdollista 
keski-Venäjällä ilman kansan voittoa itsevaltiudesta? Eikö 
tämä suunnitelma — moniasteiset „vaalit” vallan säilyessä 
itsevaltiudellisella hallituksella — ole ihanteellista pedantti- 
suutta? „Tyytymättömät väestöainekset” (?)valitsevat kan
san agitaatiokomiteoita (ilman ohjelmaa, ilman selviä 
tunnuksia). Komiteat perustavat „illegaalisen edustuslai
toksen” (joka kaikesta päätellen muodostaa sosialistisen 
työväenpuolueen illegaalisen järjestön tilalle yksinkertai
sesti osvobozhdenijelaisen järjestön!). On ilmeistä, että 
selvän vallankumouksellisen termin „väliaikainen hallitus 
kapinan elimenä” vaihtaminen epäselvään termiin „kansan 
tahdon elin” — on kokonaan eduksi zemstvo-porvarilliselle 
puolueelle. Perustavan kokouksen yleiset vaalit „illegaalis-
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ten” komiteain aloitteesta ja vallan jäädessä Trepoveille72 
ja kumpp. on jo kerrassaan lapsellinen ajatus.

Väittelyissä on joskus hyötyä „perkeleen asianajajasta”— 
järjettömän, kaikkien hylkäämän katsantokannan puolusta
jasta. Tämän osan on nyt ottanut itselleen „Iskra”. Sen 
suunnitelma on hyvin sopiva siihen, että opiskelutarkoituk- 
sissa kumotaan typeryyksiä kerhoissa, pikakokouksissa, 
joukkokokouksissa j.n.e., että selväpiirteisemmin asetetaan 
vastakkain vallankumouksellisen proletariaatin tunnukset ja 
monarkistisen liberaalisen porvariston tunnukset.

„ Proletari" № 15, 
syyskuun 5 (elokuun 23) pnä 1905
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