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OTTAKAA OPPIA VIHOLLISISTA

„Nasha Zhizn” lehden porvarilliset demokraatit ovat 
lähteneet sotaretkelle „marxilaisuuden ja barbaarisuuden 
sekoitusta” vastaan. Keholtamme hartaasti kaikkia valveu
tuneita työläisiä seuraamaan tarkkaavaisesti radikaali- 
demokraattien järkeilyä.

Mikään ei auta siinä määrin tekemään selväksi ilmiöiden 
poliittista olemusta kuin vastustajain antama arvio niistä 
(tietysti elleivät nämä vastustajat ole auttamattoman 
tyhmiä ihmisiä).

„Nasha Zhizniä” ei miellytä „Venäjän SDTPtn erään 
osan taistelu Pietarin työväen edustajain Neuvostoa 
vastaan” eli, tarkemmin sanoen, sosialidemokraattien 
iaistelu „puolueettomia” luokkajärjestöjä vastaan, kuten 
lehti itse sanoo. Proletaarien täytyy liittyä yhteen,— sano
vat radikaalimme. Siis... siis oikeassa ovat Neuvoston 
toimihenkilöt, jotka „pyrkivät yhdistämään koko prole
tariaatin, poliittisen uskontunnustuksen eroavaisuuteen 
katsomatta”. Ja radikaalit riemuiten paljastavat meidän 
olevan ristiriidassa oman periaatteemme, „luokkataistelun” 
periaatteen kanssa.

Ottakaa oppia vihollisista, toverit työläiset, jotka kanna
tatte puolueettoman työväenjärjestön muodostamista tahi 
olette vaikkapa välinpitämättömiä tuohon pyrkimykseen 
nähden! Muistakaa Marxin ja Engelsin Kommunistista 
manifestia, jossa puhutaan proletariaatin muodostumisesta 
luokaksi sitä mukaa, kuin kasvaa myöskin sen tietoi
suus eikä ainoastaan sen yhteenliittyneisyys 18. Muistakaa
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esimerkiksi sellaisia maita kuin Englantia, missä proleta
riaatin luokkataistelu porvaristoa vastaan on käynnissä 
kaikkialla ja missä sitä on käyty aina, mutta proletariaatti 
on kuitenkin pysynyt hajanaisena, porvaristo on lahjonut 
sen edustajia puolelleen, pääoman ideologit ovat turmelleet 
sen tietoisuutta, työväen aristokratian irtautuminen työväen 
joukoista on pirstonut sen voimaa. Muistakaa kaikkea tätä, 
toverit työläiset, niin te tulette siihen vakaumukseen, että 
vain sosialidemokraattinen proletariaatti on sellaista prole
tariaattia, joka on tajunnut /«osatehtävänsä. Alas puo
lueettomuus! Puolueettomuus on aina ja kaikkialla ollut 
porvariston aseena ja tunnuksena. Me voimme ja meidän 
täytyy, visseillä ehdoilla, kulkea yhdessä valveutumattomien 
proletaarien kanssa, yhdessä epäproletaarisia oppeja 
(„sosialistivallankumouksellisten” ohjelman) tunnustavien 
proletaarien kanssa, mutta meidän ei pidä missään tapauk
sessa eikä milloinkaan höllentää tiukkaa puoluekantai- 
suuttamme, meidän ei pidä missään tapauksessa eikä mil
loinkaan unohtaa eikä sallia unohdettavan sitä, että 
vihamielisyys sosialidemokratiaa kohtaan proletariaatin 
keskuudessa on proletariaatin keskuudessa ilmenneiden 
porvarillisten katsomusten jätettä.
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