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PORRAS PORTAALTA

Vaalit Pietarissa antavat erittäin opettavaista aineistoa 
erilaisten puolueiden luonteen ja niiden politiikan luokka- 
tendenssien tai luokkamerkityksen tutkimiseksi itse teoissa.

Mielenkiintoisimpia ovat siinä suhteessa kaksi tosiasiaa: 
kadettien neuvottelut mustasotnialaisen hallituksen päämie
hen Stolypinin kanssa ja pikkuporvarillisten puolueiden 
neuvottelut liberaalisten tilanherrojen, kadettien kanssa.

Kadettien ja mustasotnialaisten välisistä neuvotteluista 
tiedämme toistaiseksi vähän: Miljukovin käynti Stolypinin 
puheilla,— yritykset kadettipuolueen laillistamiseksi hin
nalla, että kieltäydytään blokista vasemmistolaisten 
kanssa. Näitä neuvotteluja käydään aivan salaisesti, ja nii
den paljastaminen kuuluu tulevaisuudelle.

Toiset neuvottelut ovat vississä määrin kaikkien näky
vissä. Sosialidemokratian opportunistien osuus ilmenee 
niissä erikoisen selvänä.

Miksi he erkanivat Pietarin sosialidemokratiasta?
Tehdäkseen sopimuksen kadettien kanssa.
Mutta kadetit eivät suostu sopimukseen yksistään vain 

menshevikkien kanssa.
Siksipä menshevikit muodostavat blokin kaikkien pikku

porvarillisten puolueiden kanssa, s.o. eserrien, trudovikkien 
ja kansansosialistien kanssa.

Sosialidemokratiasta erkaantuneet opportunistit menevät 
pikkuporvariston puolelle!

Mitkä ovat tuon blokin ehdot?
Ehtona on yhteisen sopimuksen solmiminen kadettien 

kanssa siitä, että vasemmistoblokille annetaan Duumassa 
kolme paikkaa kuudesta.
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Tiedämme, että menshevikkien sopimus pikkuporvarillis
ten puolueiden kanssa solmittiin kirjallisesti — tehtiin 
ainakin yhteinen päätöslauselma. Uudet liittolaiset eivät 
nähtävästi halua tiedoittaa sitä yleisölle taikka eivät pidä 
siinä kiirettä.

Tiedämme myös sen, että tuon blokin muodostamisesta 
käytyihin neuvotteluihin osallistui tov. Dan, jota siihen ei 
ollut valtuuttanut sen enempää erkaantuneiden pietarilais
ten sosialidemokraattien ryhmä (31 henk.) kuin mikään 
muukaan puolue järjestö.

Emme ole voineet uneksiakaan poliittisten tapahtumien 
kulun antavan sen parempaa vahvistusta muuttumattomalle 
väitteellemme,— että menshevikit ovat työväenpuolueen 
opportunistinen, pikkuporvarillinen osa, jolle on ominaista 
samanlainen periaatteettomuus ja horjuvaisuus kuin yleensä 
koko pikkuporvaristolle.

Ajatelkaahan todellakin sitä, mitä menshevikit tekevät! 
Eivätkö juuri he huutaneet koko maailmalle, että he varjele
vat sosialidemokratian luokkapuhtautta bolshevikeilta, jotka 
kallistuvat muka pikkuporvarillisiin eserriin päin.

Ja nyt tapahtumat paljastavat heidät. Bolshevikit kehoit- 
tavat avoimesti pikkuporvaristoa seuraamaan proletariaattia 
liberaalisia porvareita vastaan.

Menshevikit kieltäytyvät ja salassa (koska kukaan ei 
tiedä heidän blokkinsa ehtoja eikä kukaan ole valtuuttanut 
tov. Dania) muodostavat blokin kaikkien, jopa kaikkein 
oikeistolaisimpienkin (kansansosialististen) pikkuporvarien 
kanssa suorittaakseen yhdessä vaikutuksensa alaisten työ
läisten luovuttamisen liberaalisen porvariston johdettaviksi!

Kaikki pikkuporvarilliset puolueet ja muun muassa 
menshevikit (ilmankos „Retsh” on jo lukenut heidät vallan
kumouksesta erkaantuneeseen „oppositioblokkiin” kuulu
viksi ja nimennyt kansansosialistit ja menshevikit „maltilli- 
siksi sosialistisiksi puolueiksi”) pitävät parempana hieroa 
kauppoja liberaalien kanssa kuin taistella yhdessä prole
tariaatin kanssa.

Ajatelkoot kaikki Pietarin valveutuneet työläiset perin
pohjin sitä, mihin menshevikit vievät työväenpuoluetta!

Kysytään, millainen on sitten näiden pikkuporvariston ja 
liberaalien välisten neuvottelujen tulos?

Toistaiseksi tiedämme vain tämän päivän (tammikuun 
19 päivän) sanomalehdistä, että eilen Pietarissa pidettiin
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eserrien, Työryhmän, kansansosialistien ja menshevikkien 
(s.o. koko uuden pikkuporvarillisen blokin) kokous kadet
tien kanssa. Tämän tiedoituksen mukaan kadetit kieltäytyi
vät jyrkästi antamasta „vasemmistoblokille” 3 paikkaa. Ja 
„vasemmisto”-blokki kieltäytyi ottamasta kahta paikkaa.

„Retsh” huomauttaa sen johdosta: »Bolshevikki-sosiali- 
demokraattien edustajat eivät tulleet konferenssiin”. Niin, 
me emme käy yhdessä pikkuporvarien kanssa kavaltamassa 
työväenpuoluetta liberaaleille!

Kuinka sitten edelleen? Sitä ei tiedetä. Pikkuporvarillisen 
blokin ja kadettien kaupanhieronta tulee luultavasti vielä 
jatkumaan.

Mutta eserrien puolueessa on kertoman mukaan työläis- 
komitea, joka tuomitsee päättävästi blokit kadettien kanssa. 
Emme tiedä, miten paljon tässä tiedossa lienee perää, sillä 
eserrät tahallaan salaavat yleisöltä niin kansansosialistien 
kanssa tekemänsä blokin ehdot (kukaan ei edes tiedä, 
nimenomaan milloin ja nimenomaan kenen kanssa se on 
solmittu!) kuin oman puolueensa sisällä olevat virtauksetkin 
kadettien kanssa tehtäviä blokkeja koskevassa kysymyk
sessä.

Tänään (tammikuun 19 pnä) „Retsh” tiedoittaa Pietarin 
eserräkomitean päätöksestä, joka vahvistaa huhut siitä, että 
eserräpuolueen työläisosa ei kannata blokkeja kadettien 
kanssa. „Retsh” lehden tiedoitus on tällainen:

»Tehtyään sopimuksen (millaisen? milloin? millä 
ehdoilla?) työryhmän ja kansansosialistien ryhmän kanssa 
sosialistivallankumouksellisten puolueen Pietarin komitea 
on päättänyt kääntyä sosialidemokraattisen puolueen 
fraktioiden — bolshevikkien ja menshevikkien — puoleen 
ehdotuksella, että tehtäisiin sosialististen (?) ryhmien sopi
mus vaaleja edeltävän (?) kamppailun tarkoituksenmukai
sinta läpiviemistä varten,— ja ellei päästä sopimukseen 
molempien fraktioiden kanssa, niin etusija annetaan sopi
mukselle bolshevikkifraktion kanssa. Kun yhteinen sosia
listinen sopimus on saatu aikaan, niin eserrien edustajien 
pitää puoltaa (?!?) sitä, että sopimustenteko kadettien 
kanssa on sallimatonta, ja sosialistisen liittoutuman esiin
tymisen itsenäisyyttä.

Mutta jos enemmistö ryhmistä (?) pitää tarkoituksen
mukaisempana teknillistä (!?) sopimusta kadettien kanssa 
Ruin itsenäistä esiintymistä, niin sosialistivallankumouk
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sellisten puolueen Pietarin komitea alistuu (!) enemmistön 
(toisten puolueiden enemmistön!) päätökseen ja asettaa 
sellaisen sopimuksen välttämättömäksi ehdoksi sen, että 
siinä tapauksessa kaikki sosialististen ryhmien osalle tule
vat edustajanpaikat annetaan yksinomaan työväenkuu- 
rialle”.

Voidaan luvata miljoonan ruplan palkinto sille, joka 
ymmärtää edes jotakin tuosta hölynpölystä! Puolletaan sitä, 
että sopimustenteko kadettien kanssa on sallimatonta, ja — 
sitä ennen mennään blokkiin kansansosialistien kanssa, 
jotka kannattavat täydellisesti kadetteja! Vaaditaan kade
teilta kolmea paikkaa yksinomaan työväenkuurialle — ja 
samaan aikaan mennään kadettien kanssa pidettävään 
..konferenssiin” yhdessä kansansosialistien ja trudovikkien 
kanssa, jotka eivät aseta sellaisia ehtoja! Kehutaan, että 
ollaan itsenäinen puolue erotukseksi ..ryhmistä” — ja 
samalla alistutaan ..enemmistön”, s.o. kolmen ryhmän 
(trudovikkien, kansansosialistien ja menshevikkien) tah
toon! Viisas Oidipus, ratkaise tämä!

Ja eserrien työläisvaltuutetut (Moskovan piirissä) hyväk
syvät tuollaisen pikkuporvarillisen sotkun, jolla peitel
lään heidän etujensa kavaltamista liberaalien hyväksi! 
Mutta nämä työläiset lisäävät: ..ilmaistaan syvä suuttumus 
sosialidemokratian menshevikkifraktiolle sen obstruktiivi
sesta käyttäytymisestä muita sosialistisia ryhmiä ja puo
lueita kohtaan”.

Voi teitä naiiveja eserräproletaareja!
Miksi olette kimpaantuneita menshevikeille, mutta ette 

eserräpuolueen Pietarin komitealle? Niin edelliset kuin 
jälkimmäinenkin laahaavat teitä samalla tavalla liberaalien 
siipien suojaan.

On selvää, mitä piilee tämän pikkuporvarillisen blokin 
sisäisen riidan takana. Uhkaa välien katkeaminen kadet
tien kanssa. Kansansosialistit ja menshevikit lienevät 
taipuvaisia ottamaan itselleen kaksi paikkaa kadeteilta ja 
pettämään muun pikkuporvariston, samoin kuin menshevikit 
ovat pettäneet proletariaatin!

Kas siinä on koira haudattuna!
Porras portaalta. Petetään työväenpuolue ja mennään 

pikkuporvarilliseen blokkiin. Petetään pikkuporvarillinen 
demokraattinen blokki ja mennään kadettien puolelle! 
Terve menoa!
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Ja Miljukov puhelee vastaanotolla Stolypinille: 
»Suvainnette nähdä, teidän ylhäisyytenne, olen rikkonut 
vallankumouksen yhtenäisyyden ja irroittanut siitä maltilli
set! Juomaraha ei olisi pahitteeksi, teidän armonne”... 
Stolypin: „Hm, yritän ajaa laillistamisasiaanne. Kuulkaa
han, Pavel Nikolajevitsh, hajaannuttakaa te työläislurjus- 
ten joukkoa hyvällä ja minä teen samaa patukalla. Niin 
me sitten kummaltakin puolelta... Kättä päälle, Pavel 
Nikolajevitsh!"

Kirjoitettu tammikuun 19
(helmikuun 1) pnä 1907 Julkaistaan tehden

Julkaistu tammikuun 25 pnä 1907 tekstin mukaan
„Proletari“ lehden 12. numerossa


