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JUTTUJA JA H UHUA  
VALTAKUHJfANDUUMAN HAJOITTAMISESTA

Sanomalehdissä on jo pantu merkille „Pravitelstvennyi 
Vestnikin” lyhyt uutinen, joka koskee aikomusta laskea 
Valtakunnanduuma kesälomalle kesäkuun 15 päivästä! Nyt 
tietotoimistojen sähkeissä kumotaan tämä uutinen, mutta 
se kumotaan, kuten „Retsh” lehti aivan oikein kirjoittaa, 
niin kaksimielisesti, ettei se vakuuta ketään eikä 
mistään.

Edelleenkin jää se mahdollisuus, että Duuma lasketaan 
muutaman viikon kuluttua hajalle „kesäkaudeksi”. Sen 
tähden suurta mielenkiintoa synnyttää „Kurjerin” herät
tämä kysymys, hajaantuuko Duuma vai ei. „Kurjer” sitee- 
raa hra Roditshevin Valtakunnanduumassa lausumia 
sanoja: „me emme hajaannu missään tapauksessa, ennen 
kuin olemme tehneet sen, mitä varten meidät on tänne, 
lähetetty”, ja toisen kadetin, hra Gredeskulin, sanoja: 
„Duumalla on tässä taistelussa (hallitusta vastaan) vielä 
mitä tärkein resurssi — sen lakisäädännöllinen voima, ja 
vasta käytettyään loppuun sen Duumalla on oikeus lähteä 
ja ilmoittaa kansalle voimattomuutensa”.

„Kurjer” luottaa, että hra Roditshev on „vakavissaan” 
esittänyt Valtakunnanduumalle, ettei se hajaantuisi, jos 
hallitus laskee sen hajalle. „Kurjer” kannattaa sen vuoksi 
päättäväisesti Roditshevia Gredeskulia vastaan. Ja tällöin 
„Kurjer” puhuu täysin oikeutetusti halveksuen perspektii
vistä: „kyhätä kosolti lakeja” (osaksi suorastaan drakonisia, 
lisäämme puolestamme, osaksi arkailevia ja epämääräisiä
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lakeja) „vain todistaakseen koko kansan edessä voimatto
muutensa ja väistyäkseen syrjään”.

Meitä ilahduttaa kovin se, että toverit „Kurjerin” toimi
tuksesta tunnustavat Duuman osuuden naurettavaksi ja 
likaiseksi, jos se ryhtyy vain „kyhäilemään kosolti lakeja” 
ja „osoittamaan voimattomuutensa”. Meitä ilahduttaa kovin 
myöskin se, että toverit „Kurjerista” katsovat mahdolliseksi 
puhua Duumasta „kansan voimien kasaantumiskeskuksena, 
solmukohtana, jonka ympärille nämä voimat alkavat jär
jestäytyä ja liike yhdistyä” vain sen perspektiivin yhtey
dessä, että Duuma kieltäytyy hajaantumasta. Olemme val
miit myöntämään, että jos Duuma kieltäytyisi rajoittumasta 
yksistään lakipohjaiselle maaperälle, niin se voisi palvella 
liikettä enemmän kuin se nykyisin palvelee. Mutta tähän 
saakka olemme nähneet kadettiduuman vain taistelevan 
niitä arkoja yrityksiä vastaan, joita trudovikit tekevät 
astuakseen tälle tielle. Emmekä me „luota” hra Roditshevin 
puhuneen „vakavissaan”. Sitä paitsi olemme sitä mieltä, 
että jos herrat Roditshevit kykenevät edes joskus poistu
maan lakipohjaiselta maaperältä ja suostuvat ottamaan 
sentapaisen askelen kuin kieltäytyminen hajaantumasta, 
niin sellaisen ajankohdan valintaa ei pidä jättää hallituk
selle. Kieltäytyminen hajaantumasta on sellaisen ajankoh
dan valitsemista päättävää yhteentörmäystä varten, joka 
riippuu hallituksesta, sillä se tulee julkaisemaan asetuksen 
Duuman hajoittamisesta. Ja kuitenkin niiden, jotka halua
vat valita edullisimman ajankohdan yhteentörmäystä 
varten (s.o. trudovikkien, sillä kadetteihin ei meidän ole 
luottamista), on hoidettava asioita niin, että he itse valitsi
sivat tämän ajankohdan, eivätkä jättäisi sitä hallituksen 
valittavaksi. Voihan näet olla mahdollista, ettei hallitus tule 
estämään kadetteja „kyhäilemästä kosolti lakeja” „Kurje
rin” sattuvaa ja myrkyllistä sanontaa käyttääksemme.
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