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ROHKEA RYNNISTYS JA ARKA PUOLUSTUS

Jo kauan sitten on ollut tunnettua, että taantumukselliset 
ovat rohkeaa väkeä, mutta liberaalit pelkureita.

Uutta varmistusta tuolle vanhalle totuudelle antaa kadet
tien laatima ja kansalle tarkoitettu maakysymystä koskeva 
Valtakunnanduuman vetoomuksen luonnos. Valitettavasti 
ei trudovikkienkaan luonnos ole kadettilaista parempi: tru- 
dovikit kulkevat tällä kertaa aivan avuttomina liberaalisen 
porvariston hännillä. Elleivät sitten Duumassa olevat 
sosialidemokraatit pelasta tilannetta?

Muistelkaapa, miten syntyi koko kysymys tuosta Valta
kunnanduuman vetoomuksesta kansalle. Vastausadressis- 
saan Valtakunnanduuma ehdotti yksityisomistuksessa 
olevien maiden pakollista luovuttamista talonpoikien 
hyväksi. Goremykinin ministeristö vastasi lyhyesti ja sel
västi, erinomaisen järkkymättömästi ja päättävästi: „salti- 
matonta”.

Ministeristö ei kuitenkaan rajoittunut tuohon poliisimai
sesti karkeaan kieltoon. Ei, vallankumous on opettanut 
ministereille yhtä ja toista. Ministerit eivät halua rajoittua 
velvollisuuksissaan siihen, että antavat muodollisen vas
tauksen Duuman muodollisiin kysymyksiin. Taantumukselli
set eivät ole muodollisuuksien, vaan toimen miehiä. He tie
tävät, että todellinen voima ei ole Duumassa, vaan 
kansassa. He haluavat tehdä agitaatiota kansan keskuu
dessa. He laativat viipymättä, kallista aikaa hukkaamatta, 
vetoomuksen kansalle. Tuo hallituksen tiedotus (kesäkuun 
20 pnä) herättikin ajatuksen, että Duuman on julkaistava 
vetoomus kansalle. Hallitus näytti tien. Duuma laahautui 
hallituksen perässä, sillä se ei ollut aikaisemmin kyennyt
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astumaan todellisen kansanedustuslaitoksen arvon mukai
selle tielle.

Miten sitten oli laadittu hallituksen tiedotus? Kuten 
taantumuksellisen monarkistisen puolueen aito taistelu- 
manifesti. Niin, taantumukselliset eivät haikaile! He osaavat 
kirjoittaa terävin sanoin. He puhuvat „tiedotuksessaan” 
suoraan hallituksen nimessä. Todellakin, mitäpä siinä 
kursailemaan? Nuo liberaaliset professorit vakuutelevat, 
että me elämme perustuslaillisessa järjestelmässä, että 
Duuma on myös osa hallitusta. Lörpötelkööt professorit 
omiaan! Tuudittakoot kansaa perustuslaillisilla huvituksilla! 
Me, taantumukselliset, olemme toimen miehiä. Me tie
dämme, että todellisuudessa hallitus olemme me. Me 
sanommekin niin, ja näiden liberaalisten pedanttien vehkei
lyille ja muodollisuuksille me annamme palttua. Me 
sanomme suoraan ja avoimesti: talonpojat, te ette käsitä 
omaa etuanne. Maan pakollinen luovuttaminen ei ole teille 
edullista emmekä me, hallitus, salli sitä. Kaikki talonpoikien 
puheet maasta ovat valhetta, petosta. Parhaiten huolehtii 
talonpoikaisesta hallitus. Se haluaa nytkin heittää anti- 
paloja. Ja tietäkööt talonpojat, ettei heidän ole odotettava 
parannusta „mellakoista ja väkivallasta”, vaan „rauhan
omaisesta työstä” (työstä tilanherroille, pitäisi lisätä) ja 
meidän itsevaltiudellisen hallituksemme alituisesta talon- 
poikaistoon kohdistuvasta huolenpidosta.

Sellainen oli hallituksen tiedotus. Se on todellista sodan 
julistamista vallankumoukselle. Se on taantumuksellisen 
itsevaltiuden aito manifesti kansalle: en salli! muserran!

Kadetit ja tällä kertaa kokonaan heidän pauloihinsa jou
tuneet trudovikit ovat nyt hankkiutuneet antamaan vastauk
sen hallituksen haasteeseen. Tänään on julkaistu kadet
tien luonnos ja trudovikkien luonnos. Kuinka kurjan, todella 
viheliäisen vaikutuksen nuo molemmat luonnokset teke
vätkään!

Taantumuksellinen hovin suosikkikunta ei häikäile repiä 
lakia ja julistaa hallituksen muodollista osasta hallituksen 
reaaliseksi kokonaisuudeksi. Kadetit ja trudovikit piiloutu
vat kuin Shtshedrinin kuvaamat viisaat rantatöröt lain 
levänlehtien alle: meitä lyödään laittomuudella, valittelevat 
nuo — suotakoon tämä sanonta anteeksi — „kansan” edus
tajat, mutta me puolustaudumme lailla! Duuma toimii lain 
mukaan ja on maan pakollisen luovuttamisen kannalla.
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Lain mukaan „mikään hallituksen lakiehdotus ei voi tulla 
voimaan” ilman Duuman suostumusta. Meillä on lain
mukainen suuri valiokunta, 99 henkeä... Se laatii „tarkoin 
harkitun ja oikein muovaillun lain”... Väestö „odotelkoon 
rauhassa ja levollisena tuon lain laadinnan päätökseen 
saattamista” (trudovikit ovat heittäneet pois tuon kerras
saan sopimattoman, orjamaisen lopun! Omatunto on alka
nut vaivata. Mutta sen sijaan he ovat ottaneet viittauksen 
„paikallisten maavirastojen” järjestämiseen ja vaienneet 
petturimaisesti siitä, että Duuma, se tahtoo sanoa sen 
kadettienemmistö, haluaa tietoisesti noiden virastojen jär
jestämistä tilanherrojen ja virkamiesten toimesta).

Suuri häpeä, herrat kansanedustajat! On häpeä teesken
nellä, ettei ymmärrä sitä, minkä ymmärtää nyt syrjäseudun 
venäläinen talonpoikakin, nimittäin: että paperilaki ja elä
män totuus ovat Venäjällä tehneet perusteellisen pesäeron 
toisistaan, että näennäisesti perustuslaillisen, tiukasti lakiin 
nojautuvan työn rauhallista tietä on mahdotonta saada 
aikaan käytännössä koko maan siirtymistä talonpojille ja 
täyttä vapautta koko kansalle. Ei olisi pitänyt ryhtyä laati
maan vastausta ministeristölle, kun teillä ei ole ollut eikä 
ole päättäväisyyttä kirjoittaa yhtä tiukasti, sanoa yhtä 
avoimesti omaa, vallankumouksellista totuutta vastaukseksi 
hovin suosikkikunnan taantumukselliseen totuuteen. Vetoa
mista kansaan ei ole edellytetty Duumaa koskevissa 
laeissa: istukaa siis alallanne, te^kaikkiviisaat lain palvojat 
omine „kyselyinenne” älkääkä työntäkö nenäänne sellaiselle 
alalle, missä teillä ei ole rohkeutta, suorasukaisuutta eikä 
taitoa kilpailla taantumuksellisten kanssa, toimen miesten 
kanssa, taistelun miesten kanssa!

Ja jos kirjoitetaan vetoomus kansalle, niin pitää kirjoittaa 
totuus, koko totuus, kaikkein katkerin ja mitenkään kaunis
telematon totuus. Pitää sanoa kansalle:

Talonpojat! Ministeristö on julkaissut vetoomuksensa 
teille. Ministerit eivät halua antaa teille maata eikä 
vapautta. Ministerit puhuvat häikäilemättä koko hallituksen 
nimessä, puhuvat Duumaa vastaan, vaikka paperilla Duuma 
katsotaan hallituksen osaksi.

Talonpojat! Ministerit ovat todellisuudessa nimenomaan 
Venäjän itsevaltiudelleen hallitus. Teidän kansanedustajil
lenne Duumassa he eivät anna mitään arvoa, tekevät heistä 
pilkkaa ja pitkittävät asiaa poliisimaisella lainpalvonta-
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vehkeilyllä. He solvaavat kansan vaatimuksia jatkaen, aivan 
kuin ei olisi mitään tapahtunutkaan, vanhaa murhien, väki
vallan, ryöstöjen ja pogromien politiikkaa.

Talonpojat! Tietäkää, että Duuma on voimaton antamaan 
teille maata ja vapautta. Duuma on käsistään ja jaloistaan 
sidottu poliisihallituksen laeilla. On päästävä siihen, että 
kansanedustajilla olisi täysi valta, täydellinen valtiovalta 
käsissään. Haluatteko te maata ja vapauden? Saakaa 
aikaan yleiskansallinen perustava kokous, saakaa aikaan 
kaikkialla vanhan vallan täydellinen syrjäyttäminen ja 
täysin vapaat vaalit!

Talonpojat! Tietäkää, ettei teitä vapauta kukaan, ellette 
te itse vapauta itseänne. Työväki on tämän käsittänyt ja 
taistelullaan se on temmannut lokakuun 17 päivän myönny
tykset. Käsittäkää tekin tämä. Vasta silloin teistä tulee 
vallankumouksellista kansaa, s.o. kansaa, joka tietää, minkä 
puolesta pitää taistella, kansaa, jolla on taistelutaitoa, kan
saa, jolla on taitoa voittaa sortajansa. Käyttäkää siis 
hyväksi edustajianne Duumassa, Duumaan lähettämiänne 
hodokeja, edusmiehiä, liittykää tiukemmin ja yksimielisem- 
min yhteen koko Venäjällä ja valmistautukaa suureen tais
teluun. Ilman taistelua ei tule olemaan maata eikä vapautta. 
Ilman taistelua teidät pakoitetaan maksamaan köyhdyttävät 
lunastusmaksut, teille annetaan pakolla tilanherrojen ja 
virkamiesten maakomiteat, jotka vetävät teitä nenästä ja 
ryöväävät teidät samoin kuin vuonna 1861.

Talonpojat! Me teemme Duumassa kaikki, minkä voimme 
tehdä teidän hyväksenne. Teidän itsenne on vietävä asianne 
päätökseen, jos te todellakin tahdotte, ettei Venäjällä olisi 
tällaista komentoa, joka on olemassa vielä nytkin, Duuman 
jälkeen.

*  **

Mutta tällaista vetoomusta olisi naurettavaa ehdottaa
kin Duumalle.

Todellako? Mutta eikö päinvastoin ole naurettavaa kir
joittaa „vetoomuksia kansalle” sillä piintyneen venäläisen 
asianajajan kankealla kielellä, jolla kadetit ja (tulkoon 
heidän häpeäkseen sanotuksi) trudovikit kirjoittavat? Kan
sako Duumaa vai Duumako kansaa varten? Vapausko Duu
maa varten vai Duumako vapautta varten?



86 V. I. L E N I N

* **

Luettakoon missä talonpoikain kokouksessa tahansa 
kadettien vetoomus, trudovikkien vetoomus ja meidän vetoo
muksemme! Katsotaan sitten, mitä talonpojat vastaavat 
kysymykseen, missä on totuus?

„Eho" J\S 12, Julkaistaan „Eko” lehden
heinäkuun 5 pnä 1906 tekstin mukaan


