
HYÖDYLLISTÄ POLEMIIKKIA

Goremykinin hallituksen pitkästä tiedotuksesta „toimen
piteistä talonpoikaisten olojen parantamiseksi” on enem
män kuin puolet omistettu polemiikille talonpoikaisten 
katsantokantoja ja kansan mielipiteitä (goremykinilaisten 
ylenkatseellisen sanonnan mukaan „huhuja”) vastaan. Tuo 
polemiikki on erittäin hyödyllistä. Goremykinin hallitus 
väittelee „venäläisen talonpoikaisten” kanssa, sanoo sen 
katsantokantoja „vääriksi” ja todistelee talonpojille, että 
heidän vaatimuksensa ja suunnitelmansa „ovat ennen 
kaikkea itsensä talonpoikaisten etujen vastaisia”.

Siitä te, herrat Goremykinit, ansaitsette kiitokset, että 
yritätte vaikuttaa vakuuttavalla sanalla! Niin olisi pitänyt 
tehdä jo aikoja sitten. Tosiaankin, kääntyisitte talonpoikais
ten puoleen argumentein, eikä raipoin ja nagaikoin, kuulin 
ja kiväärinperin. Hallituksen tiedotuksen julkaisevat mel
kein kaikki lehdet, sen lukevat talonpojille sekä papit että 
zemstvopäälliköt, sekä kunnanvanhimmat että poliisit. Ja 
talonpojat harkitsevat tuota tiedotusta. Talonpojat saavat 
hallitukselta ymmärrystä älytäkseen todelliset etunsa. Ja 
harkittuaan asiaa ja otettuaan hallitukselta oppia talonpojat 
ratkaisisivat äänten enemmistöllä, kuka on oikeassa. Olisi 
hyvä, jos asia olisi näin. Mutta sehän on kerrassaan huo
nosti, kun Goremykinit ja heidän palvelijansa toisella 
kädellä pieksävät, ruhjovat ja surmaavat talonpoikia ja 
toisella kädellään tukkivat heidän suutaan „tiedotuksilla” 
talonpoikien etujen oikein ymmärtämisestä. Talonpoikais- 
lehtiä lakkautetaan, talonpoikain lähettämät edusmiehet ja 
Talonpoikaisliiton 15 jäsenet istuvat vankiloissa tai Sipe
riassa, kylät ovat tulvillaan sotaväkeä aivan kuin vihollis
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alueet,— mutta Goremykinin hallitus työntää ruoskitulle ja 
hakatulle talonpoikaistolle tiedotuksen siitä, että heitä ruos
kitaan ja hakataan heidän omaksi hyödykseen!

Hyödyllinen tiedotus! Se tekee mainion vaikutuksen 
talonpoikiin. Hallitus on ottanut itselleen osasen Duuman 
Työryhmän eli talonpoikaisryhmän työstä. Tuon ryhmän 
pitäisi kääntyä kansan puoleen, kertoa sille talonpoikais- 
edustajien esittämistä vaatimuksista Duumassa maan anta
misesta talonpojille, kertoa, miten hallitus vastasi noihin 
vaatimuksiin. Työryhmä ei ole vielä tullut sitä tehneeksi. 
Hallitus on tullut sille avuksi. Meillä on viisas hallitus. Se 
on itse julkaissut tiedotuksen koko kansalle ja kertonut 
talonpoikain vaatimuksista.

Nyt kaikkein syrjäisimmissäkin kylissä, sellaisissakin, 
missä ei ole kuultu Talonpoikaisliitosta ja talonpoikain 
edustajista Duumassa (jos sellaisia kyliä on — muuten, 
saattaa niitä ollakin, onhan maamme takapajuinen), jopa 
sielläkin pappi tai kunnanvanhin lukee hallituksen tiedo
tuksen. Talonpojat kokoontuvat, kuuntelevat vaiteliaina ja 
hajaantuvat. Mutta sitten kerääntyvät yksinään, ilman esi
valtaa. Ja alkavat pohtia. Alkavat pohtia hallituksen 
vakuuttelua, etteivät virkamiehet ja hallitus puolusta tilan
herrojen etuja. Naureskelevat. Sanovat: kyllä kissa tietää, 
keneltä se on lihan varastanut! Keskustelevat siitä, että 
maiden vapaaehtoinen luovuttaminen tilanherrojen taholta 
ja kaiken lisäksi virkamiesten välityksellä on muka talon
pojalle edullisempaa kuin pakkoluovutus (ehkäpä ilman 
lunastusmaksuakin). Naureskelevat. Sanovat: kuinka me 
hölmöt emme ole tähän saakka huomanneet, että meidän on 
edullisempaa kuunnella tilanherroja ja virkamiehiä kuin itse 
päättää kaikista asioista?

Ehkäpä talonpojat eivät ainoastaan naureskele? Ehkäpä 
he alkavat ajatella vielä jotain muutakin, eivätkä ainoas
taan naureskellen, vaan suuttumuksella? Ehkäpä he eivät 
tee itselleen johtopäätöstä ainoastaan siitä, missä on totuus 
ja missä valhe, vaan myös siitä, miten totuus voidaan 
saavuttaa?..

Meillä on viisas hallitus!
Muuten, Valtakunnanduuman kadettilainen puheenjohtaja 

hra Muromtsev ei kehota käyttämään tätä sanaa: hallitus. 
Se ei ole nähkääs oikea sana. Duuma on myös osa halli
tusta. Pitää sanoa: ministeristö. Silloin se on „kuin kelpo
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herroilla” konsanaan: Duuma laatii lakeja, ministeristö 
panee ne täytäntöön; Duuma on osa hallitusta.

Rakastettava hra Muromtsev! Rakastettavat kadetit! He 
ovat päntänneet niin huolellisesti päähänsä saksalaiset 
valtio-oikeustieteen oppikirjat. He tietävät asiat paremmin 
kuin Goremykin, joka tiedotuksessaan ei ole maininnut 
sanaakaan Duumasta, vaan on puhunut koko ajan hallituk
sesta. Kuka on oikeassa: Goremykin vai Muromtsev? Miten 
olisi sanottava: ministeristö vaiko hallitus?

Goremykin on oikeassa. Hänelle kuuluvalla ominaisuu
della... hm! hm! hänelle ominaisella teräväjärkisyydellä — 
...hän on vahingossa sanonut totuuden. Muromtsevit puhu
vat heille ominaisella professorimaisella oppineisuudella 
säädyllistä valhetta.

Talonpojat tulevat oppimaan järkeä Goremykinilta eikä 
Muromtsevilta. He eivät halua olla tekemisissä ministeris- 
tön, vaan hallituksen kanssa. Ja he tulevat olemaan 
oikeassa.
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