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VAURASTUUKO VAI KÖYHTYYKÖ TALONPOIKAISTO?

Tällaisella otsikolla muuan virallisen suunnan kynämies 
hra J. P—v on julkaissut virallisessa „Torgovo-Promyshlen- 
naja Gazeta” 30 nimisessä lehdessä (№ 100) artikkelipaha- 
sen, jossa luonnollisesti todistelee, että talonpoikaisto vau
rastuu ja „epäilemättä... vuosi vuodelta jatkuvasti edistyy”.

Sangen opettavaista tässä on se, että tekijän esittämät 
tiedot puhuvat juuri päinvastaista! Tämä on kuvaava todiste 
siitä, miten julkeasti viralliset kirjoittelijat ja viralliset 
lehdet valehtelevat!

Minkälaisia tietoja tekijä esittää? Ennen kaikkea toteam
me sen, ettei hän mainitse tarkasti tietojensa lähdettä. Sen 
tähden meidän ei pidä hetkeäkään uskoa, että virallisen 
suunnan kynämies esittää lainauksia välittömästi tuosta 
tuntemattomasta lähteestä ja esittää ne oikein.

Mutta olettakaamme silti hetkiseksi, että hän siteeraa 
oikein.

„Eräät zemstvot”, kirjoittaa hän, „esimerkiksi Moskovan zemstvo, 
määritelläkseen sen, köyhtyykö vai vaurastuuko talonpoikaisto, turvau
tuvat lomakemenetelmään (kyselyyn). Zemstvojen paikalliset kirjeen
vaihtajat antavat yleiset vastaukset, joiden perusteella sitten tehdään
kin laskelmat.

Näiden monivuotisten (6 vuoden ajalta tehtyjen) tutkimusten 
tuloksena”, kirjoittaa hra J. P—v, „oli keskivyöhykkeen osalta melko 
mielenkiintoinen numerollinen tulos, nimittäin: jokaista sataa eri lajin 
vastausta kohti tuli”

Vastauksia, joissa osoitetaan, että talonpoikain taloudellinen toimeentulo:
Vuodet: Kohoaa Alenee Pysyy samalla 

^tasolla
Yhteensä
vastauksia

1907 15 44 41 100
1908 8 53 39 100
1909 8 64 28 100
1910 21 34 45 100
1911 32 16 52 ICO
1912 38 15 47 100
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Ja niinpä virallisen sanomalehden kirjoittaja tekee johto- 
oäätelmän: „viimeiset kolme vuotta... ovat osoittaneet talon
poikaisten talouden tason jatkuvasti kohoavan, samalla kun 
prosenttisuhde on vastaavasti supistunut sarakkeissa 
„alenee” ja „pysyy samalla tasolla”.

Katsokaapa numeroita tarkkaavaisesti. Kolmen ensim
mäisen vuoden aikana tapahtui ilmeistä ja hyvin suurta 
laskua. Viimeisten kolmen vuoden aikana on ollut nousua, 
mutta se on huomattavasti heikompaa kuin mitä oli lasku 
kolmen ensimmäisen vuoden aikana!)

Hra J. P—v itse tunnustaa, että nämä vaihtelut „käyvät 
yhteen satoisuuden vaihtelujen kanssa”.

Minkä takia hän yleistä johtopäätöstä tehdessään rajoit
tuu runsassatoiseen kolmivuotiskauteen ja unohtaa kolmi
vuotiset katokaudet? Miten nimittäisimme sellaista kaup
piasta, joka liikkeensä tilinpäätöstä tehdessään osoittaisi 
voittonsa, mutta sataisi tappiot? Nimittäisimme häntä 
veijariksi, eikö niin, hra virallisen lehden virallinen kirjoit
telija?

Tehkäämme tuo aivan yksinkertainen, mutta kaikille 
muille paitsi veijareille välttämätön laskutoimitus ottaen 
huomioon ei ainoastaan voitot, vaan myös tappiot, ei vain 
plussat, vaan myös miinukset, ei ainoastaan sadot, vaan 
myöskin „kadot”. Sitä varten on 6 vuoden tiedot laskettava 
yhteen ja jaettava summa 6:11a (merkillisen viisasta, vai 
mitä, hra virallisen suunnan lehtimies?). Saamme keski
määräiset tiedot koko vastavallankumoukselliselta kuusi
vuotiskaudelta.

Nämä tiedot ovat seuraavanlaiset. 100 vastauksesta oli:
Suotuisia (talonpojat „vaurastuvat”) — 20, epäsuotuisia 

(talonpojat „köyhtyvät”) — 38, keskiväliltä („samalla 
tasolla”) — 42.

Tällainen on yhteenveto. Mitä se merkitsee?
Sitä, että talonpoikaista köyhtyy ja joutuu häviöön. Epä

suotuisten vastausten lukumäärä 6 vastavallankumoukselli
sen vuoden ajalta on keskimäärin miltei kaksi kertaa suu
rempi kuin suotuisten vastausten lukumäärä!!

Koko Venäjään sovellettuna ja ottaen pohjaksi 20 mil
joonaa talonpoikaisperhettä tämä johtopäätös voidaan 
esittää havainnollisesti seuraavalla tavalla:

Kuuden vuoden aikana on 4 miljoonan talonpoikaisper- 
heen asema parantunut, 7 miljoonaa 600 tuhatta perhettä on
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köyhtynyt ja 8 miljoonaa 400 tuhatta perhettä on pysynyt 
entisellä tasolla (s.o. köyhänä)!

Ja näin on korkean hintatason kaudella, jolloin tilanherrat 
ja porvaristo suorastaan lapioivat kultaa.

Talonpojat tulevat todennäköisesti kiittämään ja siunaa
maan tilanherrain Duumaa ja tilanherrahallitusta.
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