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PIETARIN TYÖVÄENKUURIASSA TOIMITETTUJEN 
VAALIEN TULOKSET

Vaikka työväenkuuriassa toimitettujen vaalien kulkua 
koskevien tarkkojen aineistojen kokoaminen edistyykin 
hitaasti (bolshevikit ovat julkaisseet painetun kyselylehtisen 
ja levittäneet sitä), on vaalien yleinen luonne silti selvinnyt.

Epäilemätöntä on, että eserrät ovat voimistuneet enem
män kuin saatoimme odottaa. Sen myöntävät menshevikit- 
kin („Nash Mir” 25 Ns 1). Läänin työväenkuuriassa he 
valloittivat 10:stä valitsijamiehestä 4. Kaupungin työväen
kuuriassa pääsivät heistä voitolle sosialidemokraatit, jotka 
saivat valloitetuksi kaikki 14 valitsijamiestä, mutta eserrien 
ehdokkaiden saama äänimäärä osoittautui huomattavan 
suureksi (269 äänestäneestä 110—135 kannatti eserriä; 
145—159 sosialidemokraatteja).

Edelleen. Kukaan ei kiellä myöskään sitä tosiasiaa, että 
eserrät voittivat meidät etenkin suurimmissa tehtaissa.

Menshevikit kieltävät seuraavan, epäonnistumisiemme 
syiden selittämiselle mitä tärkeimmän tosiasian, nimittäin: 
että eserrät pääsivät voitolle etupäässä menshevikeistä.

„Nash Mir” lehden 1. numerossa, työväenkuuriassa toimi
tettuja vaaleja käsittelevässä erikoiskirjoituksessa, h veivät 
mainitse mitään tästä kysymyksestä, vaan viittaavat ulko- 
kultaisesti sosialidemokratian heikkenemiseen ryhmien 
välisen taistelun takia ja hämäävät sen, että nimenomaan 
menshevikit ovat vieneet tuon ryhmäin välisen taistelun 
kahtiajakaantumiseen asti ja sellaiseen „kadettimaisuuteen” 
taktiikassaan, että se sysäsi luotaan eturivin työläisiä.

Mutta nekin tiedot, joita nyt on saatu kokoon, todistavat 
yhä täydellisemmin sitä, että meidän alkuperäinen johto
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päätöksemme (»Proletari” N° 12)— nimittäin, että eserrät 
löivät laudalta menshevikkejä *,— oli oikea.

Nevskin piirin osalta se on todistettu eri tehtaita koske
villa tiedoilla ..Proletarin” 12. numerossa. Päinvastainen, 
aivan perusteeton lausunto „Nash Mir” lehden 1. numerossa 
on pelkkää pötyä.

Moskovan piirin suhteen sitä todistaa lehtemme tässä 
numerossa julkaistu tiedoitus26.

Viipurinpuolen suhteen menshevikit itse („Nash Mir” 
Ns 1) esittävät tällaisia numeroita: kaupungissa (men
shevikit) 17 sosialidemokraattia, 12 eserrää ja 2 epämää
räistä. Lääniin kuuluvassa piirin osassa, jossa toimivat 
vain bolshevikit, 7 sosialidemokraattia, ei ainoatakaan 
eserrää.

Nämä numerotiedot eivät vielä todista lopullisesti mitään. 
Mutta yleensä ne vahvistavat täydellisesti sen johtopäätök
semme, että eserrät löivät nimenomaan menshevikkejä. 
„Nash Mir” lehti yrittää aivan turhaan vedota siihen, 
että Viipurinpuolen lääninosassa eserrät eivät esiintyneet 
laisinkaan ja „siis ei ollut minkäänlaista kilpailua”. Ensin
näkin herää kysymys, miksi eserrät eivät esiintyneet 
nimenomaan tuossa Pietarin esikaupungissa, vaikka esiin
tyivät muissa? Eiköhän siinä ollut merkitystä sillä, että 
siellä oli jo etukäteen kaikella ennakkotyöllä tehty mah
dottomaksi eserrien »kilpailu”? Toiseksi, menshevikit eivät 
anna tarkkoja tietoja siitä, kuka oli ehdokkaana. Eivätkä 
he anna eri tehtaitakaan koskevia tietoja. Kolmanneksi, 
tiedämme sanomalehdistä, että juuri Viipurinpuolella eser
rät löivät kokouksissa menshevikkejä heidän »kadettimai- 
suutensa" takia.

Niinpä „Retsh” tiedoitti tammikuun 24 pnä kokouksesta, 
joka pidettiin tammikuun 21 pnä Nobelin talossa (Nystad- 
tskaja, 11). Puhujana, „Retshin” tiedoituksen mukaan, oli 
sosialidemokraatti Gurvitsh, joka syytti äärimmäisiä 
vasemmistopuolueita Duuman boikotoinnista („Retsh” kir
joittaa kursiivilla tästä avusta, jota annettiin kadeteille 
vasemmistolaisten kokouksessa!). Gurvitsh syytti narodnik- 
keja „pikkumaisesta tinkimisestä", mikä ehkäisi vaali
liiton teon kadettien kanssa. Vastatessaan Gurvitshille 
narodnikki Bikerman nimitti „edellisen puhujan sanoja

* Ks. tätä osaa, s. 46. Toim.
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pikkumaisesta tinkimisestä — p a r ja u k s e k s iNarodnikki 
Smirnov todisteli, että menshevikki Gurvitsh „ei eroa mis
sään suhteessa kadeteista”. Smirnov vetosi siihen, että 
kadetti Gredeskul oli julkisesti „kehunut” Gurvitshia.

Sellainen on „Retshin” selostus. Siitä näkyy sel
västi, että eserrät löylyttivät menshevikkiä työläisten 
edessä nimenomaan menshevikkien ja kadettien välisten 
suhteiden vuoksi.

Kaikkien silmään pisti erikoisesti eserrien menestys 
Nevskin ja Moskovan piirissä sekä Viipurinpuolella. Ja 
juuri näiden piirien perusteella selviää nyt tämän menes
tyksen syy: sosialidemokraatti-opportunistit horjuttavat 
sosialidemokratian arvoa valveutuneen proletariaatin 
edessä.

Mutta joskin me jouduimme oikeistososialidemokraattien 
takia menettämään 4 paikkaa 10:stä läänin työväenkuu- 
riassa, niin sen sijaan kaupungin työväenkuuriassa me 
korjasimme asiaa.

Ja me korjasimme sitä, kuten alempana seuraavasta 
näkyy, nimenomaan sillä, että selitimme laajalti kaikille 
valtuutetuille vallankumouksellisen eikä opportunistisen 
sosialidemokratian taktiikkaa.

Kaikkiaan oli työläisvaltuutettuja kaupungissa 272. Niistä 
laskettiin olleen sosialidemokraatteja ja sosialidemokraa
teille myötämielisiä 147, s.o. enemmän kuin puolet. Lopuista 
oli vain osa oikeita eserriä (54), osa epämääräisiä (55), 
puolueeseen kuulumattomia (6), 1 oikeistolainen ja
9 trudovikkia, »vasemmistolaista” (kaksi heistä kadetteja) 
j.n.e.

Pietarin komitea toimi mitä tarmokkaimmin valtuutettu
jen keskuudessa. Otettiin pohdittavaksi kaikkia kiinnostava 
kysymys Pietarin vaaleista, taktiikasta: kadettien kanssa 
vaiko kadetteja vastaan. VSDTPrn Pietarin komitean edus
tajat tekivät valtuutetuille selkoa vallankumouksellisen 
sosialidemokratian kannasta, menshevikit puolustivat 
puheissaan omaa taktiikkaansa.

Tammikuun 28 pnä pidettiin kaikkien puolueiden valtuu
tettujen. ratkaiseva kokous. Läsnä oli 200—250 henkeä. 
Äänten enemmistöllä 10—12 vastaan hyväksyttiin päätös
lauselma, joka hyväksyy täydellisesti bolshevistisen taktii
kan, vaatii vasemmistoblokin kannattamista ja on suunnattu
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suoraan menshevikkejä vastaan, „peiteltyä” kadettien tuke
mista vastaan.

Tässä tuon päätöslauselman teksti:

..Ottaen huomioon:
1) että niiden vasemmistolaisten ehdokaslistojen menestys, joita 

sosialidemokraatit, eserrät, trudovikit ja kansansosialistit ovat jo aset
taneet mustasotnialaisten ja kadettien ehdokaslistojen vastapainoksi 
kaupunkikuuriassa, on poliittisesti tavattoman tärkeää;

2) että tämä menestys on mahdollinen vain siinä tapauksessa, että 
kaikki vasemmistopuolueet kannattavat yksimielisesti vasemmistolaisia 
listoja,—

eri tehtaiden työläisten valtuutettujen kokous kehoittaa kaikkia 
vasemmistopuolueita kannattamaan yhteisiä vasemmistolaisia listoja 
ja olemaan asettamatta missään tapauksessa, yhdessäkään Pietarin 
kaupungin piirissä mitään erillisiä ehdokaslistoja sekä olemaan kannat
tamatta kadetteja edes peitetyssäkään muodossa.

Nojautuen joukkojen mielipiteeseen valtuutettujen kokous lausuu 
toivomuksenaan, että toverit menshevikki-sosialidemokraatit yhtyisivät 
vasemmistolaisten sopimukseen ja myötävaikuttaisivat vasemmis
tolaisen ehdokaslistan menestykseen Pietarissa toimitettavissa vaa
leissa”.

Näinmuodoin Pietarin kaupungissa, jonka menshevikit 
halusivat erottaa erilleen läänistä, koko proletariaatin edus
tajat tuomitsivat menshevikkien taktiikan!

Se, että bolshevikkien taktiikalle myötämieliset tietoiset 
työläiset ovat Pietarissa enemmistönä, mikä ilmeni selvästi 
jo sosialidemokraattien konferenssissa, on todistettu lopulli
sesti tällä valtuutettujen päätöksellä.

Tammikuun 28 pnä työläisjoukkojen edustajat viimeisen 
kerran kehoittivat menshevikkejä luopumaan kadettien 
„peitellyn” tukemisen taktiikasta, vasemmistoblokkiin koh
distuvasta rikkuruusiaktnkasta.

Mutta menshevikit eivät edes nytkään alistuneet proleta
riaatin tahtoon. Helmikuun 1 pnä „Retsh” lehdessä 
julkaistiin otteita heidän vetoomuksestaan, jossa he Heitte
levät palikoita vasemmistoblokin pyöriin. Tammikuun 
29 pnä myöhään yöllä Kolomenskajan piirin puolueettomat 
progressistit purkivat menshevikkien kanssa tekemänsä 
kirjallisen sopimuksen sen jälkeen, kun kaikki vasem
mistoblokin edustajat olivat selittäneet progressisteille, 
ettei menshevikkien ehtoa (»toimintavapaus” valitsijamie
hille, s.o. vapaus loikata kadettien puolelle!) voida 
hyväksyä.
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Tammikuun 30 pnä pidettiin VSDTP:seen kuuluvien ja 
tälle puolueelle myötämielisten työläisiä edustavien valtuu
tettujen kokous. Tällaisista valtuutetuista oli läsnä enem
mistö — 98 henkeä. VSDTP:n Pietarin komitean edustaja 
tov. V. ehdotti käsiteltäväksi kysymyksen tulevien sosiali
demokraattisten valitsijamiesten alistumisesta Pietarin 
komitean ohjeisiin Valtakunnanduuman jäsenten vaaleissa. 
Hän osoitti, että normaalioloissa tämä kysymys ei voisi 
herättää mitään epäilyksiä tai erimielisyyksiä, koska Pieta
rin komitean antamat ohjeet ovat tietenkin velvoittavia 
kaikille Pietarin järjestön jäsenille. Mutta tällä haavaa 
huomattava osa järjestöstä, menshevikkien enemmistö, on 
erkaantunut ja ilmoittanut, että menshevikki-valitsijamiehet 
jättävät itselleen toimintavapauden. Pietarin komitean 
edustaja tähdensi, että työläisiä edustavien valitsijamiesten 
alistuminen tähän järjestöstä erkaantuneen, juridisesti 
muotoutumattoman osan ohjeeseen merkitsisi menshevikkien 
alullepaneman kahtiajakaantumisen loppuunsuorittamista 
ja se sotisi sitä valtuutettujen yleisessä kokouksessa suu
rella äänten enemmistöllä hyväksyttyä päätöstä vastaan, 
että vaalikamppailussa on autettava vasemmistoblokkia. 
Tätä vastustivat menshevikit — Pietarin komitean jäsenet, 
toverit M. ja A., jotka vaativat, että työläisiä edustavien 
valitsijamiesten on otettava huomioon vain valtuutettujen 
mielipide. Suurella äänten enemmistöllä hyväksyttiin 
Pietarin komitean nimessä ehdotettu seuraavansisältöinen 
päätöslauselma: „Kokous katsoo, että valitsijamiehet 
ovat velvolliset alistumaan vaaleissa Pietarin komitean 
ohjeisiin”.

Menshevikit taistelivat kaikin voimin tätä päätöslau
selmaa vastaan. Huomatuimmat ja vastuunalaisimmat 
menshevikit eivät kainostelleet edes sellaisella hetkellä, 
vaalien aattona, esiintyä Pietarin komiteaa vastaan. He 
esittivät ..korjausehdotuksen”: sanottakoon Pietarin komi
tean asemesta ..Pietarin järjestö”.

Mutta työläiset olivat jo tulleet ymmärtämään menshevis- 
tisen kahtiajakamistaktiikan, joka oli hyödyksi kadeteille. 
Menshevikkipuhujille huudettiin ..riittää!”. Korjausehdotus, 
jolla pyrittiin salaa puolustelemaan kahtiajakamista, 
hylättiin suurella äänten enemmistöllä.

Tämän jälkeen siirryttiin kysymykseen valitsijamies
ehdokkaiden asettamisesta VSDTPrn puolesta. Pietarin
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komitea esitti kokouksen käsiteltäväksi luettelon suosittele
mistaan 14 ehdokkaasta, jotka oli valikoitu niistä 21:stä, 
jotka oli ehdotettu piireittäin pidetyissä valtuutettujen 
kokouksissa. Ehdotettiin, että tämä luettelo otettaisiin 
perustaksi, minkä suuri enemmistö hyväksyikin men- 
shevikkien vastaväitteistä huolimatta — nämä olivat näke- 
vinään siinä »hallinnollista painostusta”; tällöin Pietarin 
komitean edustaja tov. V. selitti, ettei siinä ole mitään 
hallinnollista painostusta, että Pietarin komitealla on arvo
valtaa vain sikäli, mikäli Pietarin järjestyneen sosialidemo
kraattisen proletariaatin luottamus sitä sille antaa, ja 
esittäessään suositellun ehdokaslistan se vain täyttää velvol
lisuutensa, joka sille järjestön johtavana keskuksena kuuluu. 
Käsiteltiin kaikki ehdokkaat, ja siinä yhteydessä, Pietarin 
komitean edustajan ehdotuksesta, erään ehdokkaan 
tilalle asetettiin toinen, ja sen jälkeen toimitettiin äänes
tys, jonka tuloksena oli, että Pietarin komitean ehdokas
lista hyväksyttiin kokonaan huomattavalla äänten enem
mistöllä.

Pietarin komitean ehdokaslista julkaistiin vaalien aattona 
kaikissa sanomalehdissä.

Vaaleissa (helmikuun 1 pnä) saivat voiton yhteenliitty- 
neet sosialidemokraatit. Pietarin komitean ehdokaslista 
meni kokonaisuudessaan läpi. Kaikki 14 valitsijamiestä 
ovat sosialidemokraatteja!

Näistä 14:stä on kahdeksan bolshevikkia, neljä men- 
shevikkiä (yksi on oikeastaan syndikalisti eikä men- 
shevikki) ja kaksi puolueryhmiin kuulumatonta sosiali
demokraattia, jotka kannattavat vasemmistot lokkia.

Kaupungin työväenkuuriassa bolshevikit korvasivat sen 
menetyksen, jonka sosialidemokratia kärsi läänin työväen
kuuriassa.

Raivotkoon „Retsh” nyt kuinka paljon tahansa (ks. helmi
kuun 3 pn numeroa) puhuessaan siitä, etteivät bolshevikit 
antaneet eserrille edes suhteellista vähemmistöä.

Emme me ole milloinkaan luvanneet eserrille tasasuhtai- 
suutta,— eikä sitä vielä kukaan ole todistanutkaan, sillä ei 
ole tietoja äänimäärästä. Vastahan me olemme ensimmäi
sinä alkaneet kerätä näitä tietoja.

Me jätimme itsellemme täyden vapauden taistella työ
väenkuuriassa kaikkia puolueita vastaan.
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Ja vallankumouksellisen sosialidemokratian esiintymisen 
ansiosta kaikista Pietarin kaupungin ja Pietarin läänin 
työläisiä edustavista valitsijamiehistä osoittautui eserriä 
olevan ainoastaan 4, sosialidemokraatteja 20.

Seuraavissa vaaleissa me valloitamme kaikki paikat 
sosialidemokratialle.

..P ro le ta r i"  M  13, 
h e lm ikuun  I I  pnä  1907

Ju lka istaan  ..P ro letari"  lehden  
te k s tin  m ukaan


