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TYÖVÄENPUOLUEEN TEHTÄVÄT 
JA TALONPOIKAISTO114

Volganvarsi on talonpoikaisliikkeen huomattavia keskuk
sia. Volganvarrella työväenpuolueen eteen nousee erittäin 
pakoittavana tehtävä: proletariaatin itsenäisen luokkapoli- 
tiikan ajaminen selittämällä samalla alituiseen talonpoi
kaisjoukoille, että ne voivat saada maata ja vapauden vain 
luopumalla tavanomaisista johtajistaan — liberaalisista 
tilanherrakadeteista ja vain yhtymällä vallankumoukselli
seen proletariaattiin.

Työväenpuolueen vaalikamppailukin tulee kokonaisuudes
saan alistaa palvelemaan nimenomaan tätä tehtävää. 
Nimenomaan tämän vuoksi Vonganvarrella on erittäin 
vahingollista vaaliliittojen solmiminen kadettien kanssa, 
mikä yleensä ei ole sallittavaa sosialidemokratialle, luokka
taistelua käyvän proletariaatin puolueelle, sen koko peri
aatteellisen kannan vuoksi. Osoittaaksemme tämän havain
nollisemmin otamme esimerkiksi erään ensimmäisessä 
Duumassa olleen Volganvarren talonpoikaisedustajan. 
Tämä edustaja on Saratovin läänistä valittu hra I. Zhilkin, 
trudovikki.

Nyt trudovikki Zhilkin kirjoittelee kadettien pietarilaiseen 
„Tovarishtsh” lehteen ja puolustelee vaaliliittojen tekemistä 
kadettien kanssa. Katsokaas, miten hän puolustelee noita 
liittoja. „Tovarishtsh” lehden joulukuun 17 päivän nume
rossa hän kertoo ensimmäisen Duuman vaaleista Saratovin 
läänissä. Talonpojat valitsivat omia miehiä ollen vaistomai
sesti — työtätekevien ja riistettyjen varman vaiston ohjaa
mina — luottamatta liberaaliseen tilanherraan ja porvarilli
seen asianajajaan. Kun kaikki valitsijamiehet olivat
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kokoontuneet läänin keskukseen valitsemaan edustajia 
Duumaan, oli talonpoikia siellä miltei kaksi viidesosaa koko 
valitsijamiesten määrästä.

(Palautamme mieliin, että valitsijamiesten koko määrä 
Saratovin läänissä oli 150. Niistä 64 oli talonpoikien valit
semaa, 51 maanomistajien ja 35 kaupunkilaisväestön 
valitsemaa. Hra Zhilkin mainitsee valitsijamiesten luvuksi 
152 lisäten kaiketi työväenkuurian.)

Läänin keskuksessa talonpoikain valitsijamiehet ottivat 
yhteen „huomattujen” kadettien, sellaisten kuin „kadetti- 
puolueen keskuskomiteaan kosketuksissa olevan” hra 
N. N. Lvovin kanssa. Kihlakuntakaupunkien valitsijamies
ten joukossa oli kadetteja vasemmistolaisempia henkilöitä. 
Ja hyvin nopeasti, melkein itsestään muodostui vasemmisto- 
blokki, „työtätekevien liitto”, Duuman tulevan Työryhmän 
alkio.

Alettiin tinkiä kadettien kanssa duumapaikoista. Kadetit 
vaativat 2/з paikoista kadettipuolueelle, „työtätekevät” itsel
leen. Ei päästy sopimukseen. Kadetit eivät uskoneet työtä
tekevien liiton voimaan ja yksimielisyyteen. Viimeisessä 
vaalikokouksessa kuitenkin osoittautui, että liiton ehdokkaat 
saivat 152 äänestä 78—89 ääntä. „Kadettien pääehdokkaat 
saivat 50—67 ääntä”.

Silloin kadetit antautuivat. He suostuivat siihen, että 
heidän puolueellaan tulee Duumassa olemaan vähemmistö. 
„Työtätekevien liiton komitea suostui viemään läpi kaksi 
kadettilipun ehdokasta: N. N. Lvovin ja S. A. Kotljarevskin. 
Ja kuvaavaa on”, kirjoittaa hra Zhilkin, „että nämä ehdok
kaat, jotka olivat vastikään saaneet koeäänestyksessä 59 ja 
67 ääntä, saivat äänestyksessä 111”.

Niin, tuo on hyvin kuvaavaa. Trudovikki Zhilkin vain ei 
valitettavasti käsitä näiden tiedottamiensa tosiasioiden 
merkitystä.

Ajatelkaas: vasemmistolainen työtätekevien liitto, jonka 
käytettävissä oli 78—89 ääntä 152:sta, t.s. enemmistö, 
valitsi Duumaan N. N. Lvovin. Ja siksi hra Zhilkin, 
trudovikki, puolustaa kadettien kanssa tehtäviä vaali
liittoja.

Tiedättekö te, työläiset ja talonpojat, mikä mies tuo 
N. N. Lvov on? Hän on tilanherra, „osvobozhdenije-liiton” 
perustajia, s.o. kadettipuolueen perustajia. Hän toimi seit
semän vuotta aatelismarsalkkana. Duumassa hän oli
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oikeistolaisimpia kadetteja. Toisin sanoen hän ei ainoas
taan taistellut sosialidemokraattisia työläisedustajia ja 
trudovikkeja vastaan, vaan oli jopa sitä mieltä, että koko 
kadettipuolue menee liian pitkälle vasemmalle! Hän oli sitä 
mieltä, että kokouksia ja lehdistöä koskevat kadettien dra- 
koniset lait ovat liian liberaalisia ja että häviöönsaattava 
maanlunastus, jota kadettitilanherrat tyrkyttivät talon
pojille, on liian hyvä reformi talonpojille. Kadetit halusivat 
myydä maan talonpojille oikeudenmukaisen hinnoittelun 
perusteella siten, että tämän oikeudenmukaisen hinnoittelun 
olisivat suorittaneet talonpoikien ja tilanherrojen edustajat, 
joita kumpiakin olisi ollut yhtä paljon, ja lisäksi hallituksen 
edustajat. Yksi talonpoika, yksi tilanherra, yksi poliisivir- 
kailija — mainiota tuo kadettien oikeudenmukaisuus, eikö 
totta? Herra tilanomistaja Lvovista tuo tuntui liian libe
raaliselta. Herra tilanomistaja olisi nähtävästi tahtonut, 
että paikallisissa maakomiteoissa olisi ollut enemmän 
poliiseja.

Ja sen vuoksi hra Lvov piti Duumassa puheita talonpoi
kien maavaatimusta vastaan. Duuman istuntokauden aikana 
hra Lvov juosta hiippasi takaoven kautta vallanpitäjäin 
luona hieromassa kauppoja ministeripaikkojen antamisesta 
liberaalisille tilanherroille ehdolla, että he „aisaavat” Duu
massa trudovikit ja sosialidemokraatit. Sellainen on 
liberaalinen tilanherra Lvov, jonka trudovikit äänestivät 
Duumaan. Ja Duuman hajottamisen jälkeen tilanherra 
Lvov keskusteli Stolypinin kanssa menostaan tämän minis- 
teristöön!!

Voidakseen jutella vapaammin Stolypinin kanssa Lvov 
erosi kadeteista ja perusti rauhallisen rosvoamisen 
puolueen. Kadetit tekevät nyt blokkeja tämän puolueen 
kanssa. „Tovarishtsh” lehti, johon hra Zhilkin kirjoittelee, 
nimittää tätä puoluetta progressiiviseksi eikä mustasotnia- 
laiseksi!

Mutta meistä on tähdellistä se, että Lvov oli silloin 
kadetti, kun hän pääsi Duumaan. Tähdellistä on se, 
että kadettitilanherra petti mitä konnamaisimmalla tavalla 
talonpojat taistelemalla Duumassa heidän vaatimuksiaan 
vastaan ja hieromalla kauppoja ministeripaikasta vielä 
Duuman hajottamisen jälkeenkin sellaisten henkilöiden 
kanssa, jotka ovat ammuttaneet ja pieksättäneet talon
poikia joukoittain.
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Sellaisia kadettitilanherroja trudovikit veivät Duumaan!
Olettakaamme, että hra Zhilkin ja muut trudovikit eivät 

silloin tienneet, mikä lintu Lvov on. Olettakaamme, että 
hra Zhilkin ja kumpp. erehtyivät. Erehdyksestä ei pidä 
tuomita.

Hyvä. Entäs nyt, voiko hra Zhilkin olla tietämättä sitä, 
miten Lvovin kaltaiset kadettitilanherrat loikkivat „kansan- 
vapaudesta” Stolypinin kenttäoikeusministeristöön? Hra 
Zhilkin tietää sen ja sittenkin neuvoo trudovikkeja ja työ- 
läissosialidemokraatteja solmimaan blokkeja liberaalisten 
tilanherrain ja porvarillisten asianajajain puolueen, kadetti- 
puolueen kanssa.

Lvov on näyte petturikadetista, näyte liberaalien tilan- 
herrapuolueesta.

Zhilkin on näyte tiedottomasta ja horjuvasta trudovikista, 
joka laahustaa „liberaalisten” tilanherrain perässä osaa
matta avata talonpojan silmiä, osaamatta voittaa edes 
silloinkaan, kun on enemmistönä, osaamatta kutsua talon
poikaa itsenäiseen taisteluun.

Kaikki Volganvarren tietoiset työläiset ja kaikki sosiali
demokraatit opettakoot kansaa Lvovin ja Zhilkinin esimer
kin pohjalla.

Työläiset! Tahdotteko olla apuna toimittamassa Duumaan 
sellaisia kadetteja kuin on tilanherra Lvov, joka tänään 
pitää puheita kansan vapaudesta, mutta huomenna loikkaa 
Stolypinin puolelle?

Ellette te sitä halua, niin kieltäytykää kaikista blokeista 
kadettien, tuon „liberaalisten” tilanherrain puolueen 
kanssa. Kutsukaa talonpoikia kannattamaan sosialidemo
kraattista työväenpuoluetta eikä kadettien puoluetta.

Talonpojat! Haluatteko vielä kerran toimittaa Duumaan 
sellaisia „liberaalisia” tilanherroja kuin kadetti Lvov, joka 
ennen Duumaa lupaili teille seitsemän hyvää ja kahdeksan 
kaunista, mutta Duumassa ehdotti oikeudenmukaista tilan
herrain maiden hinnoittelua, jonka suorittaisivat tilanherra- 
hallituksen määräämät virkamiehet? Haluatteko uskoa 
talonpoikain vaatimusten puoltamisen liberaalisille tilan
herroille tai porvarillisille asianajajille?

Ellette sitä halua, niin äänestäkää sosialidemokraatteja, 
s.o. työväenpuoluetta. Sosialidemokraattinen työväenpuolue 
ei ole missään maailmassa kavaltanut häviöönsaatetun, 
puutteenalaisen, työtätekevän ja riistetyn talonpoikaisten
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etuja. Liberaalinen porvaristo on kaikkialla maailmassa 
pettänyt maan ja vapauden puolesta taistelevia talonpoikia 
samalla tavalla, kuin meillä heitä pettävät kadetti Lvovit.

Trudovikkien horjuvaisuutta vastaan ei ole eikä voikaan 
olla muuta keinoa kuin luja, tietoinen työväenpuolue, joka 
ei peräänny luokkakannastaan. Talonpojat voivat saada 
maata ja vapauden vain kulkemalla käsi kädessä tietoisten 
työläisten kanssa.
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