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SANOMA- JA AIKAKAUSLEHTIEN PARISSA

Herrat kadetit ovat edelleenkin viattoman „ymmärtä
mättömiä”. Ehkenpä itsepintaisimmin heistä pysyy „ymmär
tämättömänä” hra Izgojev. Loukatun viattomuuden äänen
sävyllä hän ilmaisee suuttumuksensa „herroille bolshevi
keille” siitä, että nämä hyökkäilevät kadetteja vastaan.

„ „Kansan vapauden” puolue ei rupea ketään petkuttamaan. 
Kenelläkään ei ole oikeutta vaatia siltä enempää kuin mitä on sanottu 
puolueen edustajakokousten hyväksymässä ohjelmassa ja taktiikassa. 
Tuossa ohjelmassa ja taktiikassa ei ole enempää aseellista kapinaa 
kuin monarkian kukistamistakaan. Bolshevikkien on huomioitava se 
puolue, joka on olemassa todellisuudessa, ja on hieman kummallista, 
kun he vihoittelevat ihmisille, jotka puhuvat heille totta eivätkä halua 
toimia heidän käskynsä mukaan”.

Aivan niin, hra Izgojev; me juuri „huomioimmekin sen 
puolueen, joka on olemassa todellisuudessa”. Ettekö vielä
kään „ymmärrä”? Asiahan on yksinkertainen: „kansan 
vapauden puolueen” ohjelma on porvarilliselle puolueelle 
vallan mukiinmenevä. Huomatkaa, me sanomme tämän 
aivan vakavissamme.

Siinä (ohjelmassa, hra Izgojev!) on esimerkiksi sanan
vapaus, kokoontumisvapaus, siinä on hyvin paljon erin
omaisia asioita. Mutta tämä ei ole estänyt kadetteja laati
masta kuristavia lakiluonnoksia sekä sananvapautta vas
taan että kokoontumisvapautta vastaan kuin myös muita 
erinomaisia asioita vastaan.

Ja mitä taktiikkaan tulee...
On totta, että puolueen edustajakokoukset ovat kernaasti 

hyväksyneet taktiikan: „joko kilven kanssa tai kilven 
päällä”, „kuolo kunnialla tai kuolo häpeällä”. Mutta kädet-
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tien taktiikka — ei edustajakokouksissa, vaan käytän
nössä — haiskahtaa jollekin muulle. Te siis olette aseellista 
kapinaa vastaan? Siihen teillä, hyvät herrat, on täysi 
oikeus, mutta tehän kannatatte järkkymätöntä, leppymä- 
töntä oppositiota, tehän kannatatte vallan siirtymistä kan
salle säilyttäen monarkin, joka on valtaistuimella, mutta 
ei hallitse? Miksi te sitten hierotte kauppoja ministerinsal
kuista? Siinähän se onkin, hra Izgojev, me nimenomaan 
„huomioimme sen puolueen, joka on olemassa todellisuu
dessa” eikä paperilla. Jos te taistelisitte täydessä määrin 
siten kuin „puolueen edustajakokousten hyväksymät” 
ohjelmanne ja taktiikkanne teiltä vaativat, niin silloin me 
puhuisimme kanssanne toisella tavalla.

Hra Izgojevin artikkelissa on vielä paljon mielenkiin
toista. Mutta yleensä puhuen se on tov. A. L—in 28 kirjal
lista omaisuutta. Tarkoituksenamme ei ole kajota siihen.

„Eho” M tO, Julkaistaan „Eho" lehden
heinäkuun 2 pnä 1906 tekstin mukaan


