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KADETTI MA K LAKOT 
JA SOSIALIDEMOKRAATTI PETROVSKI

Siitä on kulunut jo melkoisen pitkä aika, kun sosialidemo
kraatti Petrovski piti Valtakunnanduumassa puheen evästys- 
kysymyksestä ja istunnon puheenjohtaja kielsi häneltä puhe
oikeuden niiden „räikeiden sanojen” vuoksi, joita hän käytti 
ministeristä ynnä muusta. „Päivänkysymyksenä” sanan 
ahtaassa merkityksessä tämä taitaa olla jo vanhentunut 
asia. Mutta itse asian kannalta Petrovskin ja kadetti Mak- 
lakovin puheet ansaitsevat enemmän huomiota kuin taval
linen „päivän uutinen”.

Kadetti Maklakov piti Valtakunnanduumassa puheen 
uudesta evästyksestä. Tämä herra on evästyksen laatija ja 
evästysvaliokunnan nimittämä alustaja. Ja kadetti Maklakov 
esiintyy useissa kysymyksissä kadettien edustajaryhmää 
vastaan ja lokakuulaisten ja oikeistolaisten avulla ajaa 
läpi mitä taantumuksellisinta evästystä vastoin opposition 
tahtoa.

Tuo ei ole uutta. On jo kauan tunnettua, että V. Maklakov 
on lokakuulaisten suosikki, että hän on oikeastaan lokakuu- 
lainen. Mutta se yhteiskuntaelämämme peräti merkittävä 
tosiasia, jonka tämä kauan sitten tunnettu seikka paljastaa, 
ansaitsee mitä suurinta huomiota.

Käsiteltäessä kysymystä, jossa Duuma on suhteellisesti 
vähemmän voimaton kuin. muissa kysymyksissä, varsin 
huomattu kadetti tukahduttaa itse meidän silmiemme nähden 
Duuman vapautta oikeistolaisten ja lokakuulaisten avustuk
sella!! Sosialidemokraatti Petrovski oli tuhannesti oikeassa 
luonnehtiessaan jyrkin sanoin moista politikointimestaria.

Mutta mikä on tämän asian olemus? Onkohan 
V. Maklakovin menettely valheellista siitä syystä, että
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hra V. A. Maklakov on itse petollinen? Eipä tietenkään! Toi
sin sanoen ei kysymys ole siitä.

Samoin kuin Beilisin ju ttu 118 on mielenkiintoinen ja 
tärkeä, koska se toi erikoisen selvästi ilmi meidän sisäpoli
tiikkamme sisäiset joustimet, sen kulissientakaisen „meka
niikan” j.n.e.,— niin tämäkin tyhjänpäiväinen (suhteellisesti 
tyhjänpäiväinen) tapaus — V. Maklakovin esiintyminen 
kadetteja vastaan ja Duuman vapauksia vastaan — paljas
taa sadannen ja sataensimmäisen kerran meidän, Venäjän 
liberaaliporvariston puolueen todelliset kannustimet.

Kadettien ja lokakuulaisten välinen taistelu on kilpailijoi
den välistä taistelua — siksi se on niin kireätä ja niin 
periaatteetonta. Lokakuulaisten suosikista ja Duuman 
vapauksien kuristajasta V. Maklakovista on voinut tulla 
kadettien „tähti” juuri sen tähden ja vain sen tähden, että 
kadetit ovat yhdessä lokakuulaisten kanssa samalla luokka
pohjalla. He ovat liberaaliporvariston kaksi eri siipeä eli 
sen eri suuntavivahteiden edustajia, liberaaliporvariston, 
joka pelkää enemmän demokratiaa kuin Purishkevitsheja.

Tämä juuri on olennaista. Tämä on tärkeätä. Tässä on 
politiikan olemus. Tässä on se syvin syy, josta johtuu por
varistomme hämmästyttävä poliittinen voimattomuus, sen 
kaikesta taloudellisesta mahtivoimasta huolimatta.

Sosialidemokraatti Petrovski täytti demokraatin velvolli
suuden taistellessaan Duuman vapauksien tukahduttajaa 
hra V. Maklakovia vastaan. Venäjänmaalla ei voi olla 
vapautta niin kauan kuin laajat kansanjoukot eivät opi 
halveksumaan V. Maklakovin tapaisia herroja samoin kuin 
niitä puolueitakin, jotka tuollaisia ritareja synnyttävät.
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