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VANHAT TEHTÄVÄT
JA LIBEBALISMIN VANHUUDENRAIHNAITS

Eräs huomatuimmista kadeteista, Duuman jäsen Shinga- 
rev, piti äskettäin Pietarissa alustuksen aiheesta: „Uusi 
Duuma ja vanhat tehtävät”.

Aihe on nykytärkeä, mielenkiintoinen, elävä.
Kadettimme peittosi lokakuulaisia, kuten tapana on. 

„Lokakuulaiset kainostelevat liittyä oikeistosiipeen — huu
dahti hän — eivätkä uskalla liittyä vasemmistolaisiin” 
(„Retsh” 2 № 70). „Vasemmistolaisiin” meidän peloton 
(demokraattisen kuulijakunnan edessä peloton) kadettimme 
laski nähtävästi progressistit. Hra Shingarev vaikeni siitä, 
että nämä kadettien läheisimmät ystävät ja poliittiset 
asetoverit ovat itse kolmelta neljäsosaltaan lokakuulaisia.

Hän haluaa, että demokraatit pitäisivät kadetteja „vasem
mistolaisina” siitä huolimatta, vaikka kadetit ovat tosi
asiassa vakinaisesti ja mitä kiinteimmin liitossa progressis- 
tien kanssa, jotka ovat kadettien ja lokakuulaisten 
välimailla! Toisin sanoen: kadetit haluavat saada ansaan 
demokraatit, samalla kun he itse ovat oikeastaan ilmeisen 
ant/demokraattisten progressistien vankeina.

„Ikävyys muistuttaa sitä tilaa”, sanoi hra Shingarev IV Duumaa 
tarkoittaen, „missä matkustajat ovat, kun juna on jäänyt seisomaan 
jollekin syrjäiselle asemalle. Virkistyäkseen ja saadakseen junan 
liikkeelle matkustajien on täytynyt itsensä ryhtyä puhdistamaan rataa. 
Mutta raskaan lainsäädäntökoneiston liikkeellesaamiseksi tarvitaan 
silti muidenkin eikä yksin matkustajain voimat. Reformiemme päällä 
riippuu kolme lukkoa — kesäkuun 3. päivän laki, yläkamari ja toi
meenpanovallan edesvastuuttomuus. Historia on näyttävä, kuinka nämä 
lukot avautuvat — hiljaa ja rauhallisesti vaiko jollain toisella tavalla. 
Aikalaiset eivät voi pysyä aivan välinpitämättöminä sivussa; heidän 
on tartuttava yksimielisinä airoihin” („Retsh” № 70).
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Tuo historiaan vetoaminen on sentään mukava keino! Hra 
Shingarev ja kadetit vetoavat historiaan siten kuin ne, joista 
Marx sanoi, että he puolustelevat ruoskaa sillä perusteella, 
että kysymyksessä on historiallinen ruoska3.

Tietysti „historia on näyttävä, kuinka lukot avautuvat”, 
se on kiistaton ja hyödytön totuus. Se on vanhuudenraihnau- 
den sanelema veruke. Poliitikolta kysytään, mikä luokka 
pitää lukkoja kiinni ja minkä luokkien pitää ne avata ja 
millä keinoin.

„Historia on näyttävä” sen, minkä se näytti jo 74 2 vuotta 
sitten, nimittäin: kuinka hyödytöntä on liberaalien refor- 
mismi ja liberaalien toiveet sovusta „lukkoja” pitävän 
luokan kanssa.
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