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LIBERAALIEN HUOLI

Sen yhteydessä, että V. Maklakov on puhunut Duumassa 
ja  esiintynyt lehdistössä kadettien ja lokakuutaisten taktii
kan „uuden” yhdistämissuunnitelman hyväksi, on viime 
aikoina puhuttu paljon liberalismin elpymisestä. Zemstvo- 
banketti Moskovassa on myös voimistanut noita puheita.

Sietää panna merkille, että tällöin on erikoisesti koros
tettu sitä, että jopa V. Maklakovkin, maltillisin ja loka- 
kuulaisuuteen taipuvaisin liberaali, on lakannut „usko
masta, että umpikujasta voidaan löytää ulospääsy ilman 
vallankumouksellisia purkauksia ja katastrofeja”. Kirjai
mellisesti näin kirjoitti liberaalien pää-äänenkannattajassa 
„Retshissä” hra Shingarjov, joka yhdessä hra Miljukovin 
kanssa on muka „vasemmalta” arvostellut ,,oikeisto”-kadet- 
teja V. Maklakovia ja P. Struvea.

Mutta kadettien keskinäiset kiistat ovat peräti vähäpätöi
siä. On kinasteltu siitä, onko lokakuulaisille tehty opposi- 
tioonsiirtymisehdotus uusi vai eikö se ole uusi, kannattaako 
toistaa sadannen ensimmäisen kerran tuo sata kertaa tehty 
ehdotus, joka ei ole johtanut mihinkään. Tuon aivan sisäl
lyksettömän kinastelun tohinassa haihtuu miltei huomaa
matta liberaalien yhteinen ja suurin huoli, joka on jarrut
tanut Venäjän vapauttamisen asiaa lähes yhtä paljon 
kuin lokakuulaisten horjuminen. Te kinastelette aina vain 
lokakuulaisten kanssa ja lokakuulaisista, herrat liberaalit! 
Silmäilkääpä sentään itseännekin.

Ottakaa esimerkiksi pieni poliittinen tietosanakirja, jonka 
on julkaissut „Retsh” lehti nimellä „Vuosikirja” vuo
deksi 1914. Sen ovat laatineet huomatuimmat ja vastuun- 
alaisimmat kadetit, puolueen tunnustetut johtajat, herrat 
Miljukov ja Shingarjov etunenässä. „Yhteiskunnallisen
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elämämme” katsauksesta (hra Izgojevin) saamme lukea 
seuraavanlaisen periaatteellisen arvion Venäjän sisäpolitii
kan peruskysymyksistä:

„Liiallisella intoilullaan hallintoviranomaiset vain heikentävät val- 
lankumouksenvastaisia voimia itse yhteiskunnassa”.

Eikö ole naurettavaa, herrat kadetit, syytää tulta ja tuli
kiveä lokakuulaisten niskaan, kun omissa julkaisuissanne 
saarnataan aitoa lokakuulaisuutta?

Hallintoviranomaisten „toivottomasta ja typerästä” tais
telusta valistuslaitoksia vastaan, kirjoittaa hra Izgojev, on 
tuloksena

„elämän turmeltuminen, jonka seurauksena heikkenee se puhtaasti 
yhteiskunnallinen (!) elintoiminta, mikä kehittelee henkistä vastamyrk
kyä todella maata uhkaavia aatteita vastaan”.

Tuo ei ole enää vain lokakuulaisen, vaan se on todella 
prokuraattorin, Shtsheglovitovin äänensävy. Ja ikään kuin 
selittääkseen havainnollisesti, mitä nuo „maata uhkaavat 
aatteet” ovat, liberaalimme sanoo:

„Ymmärrettävää on (siltä kannalta, miten hallintoviranomaisten 
tyhmyys turmelee elämää), miksi työläisten kokouksissa ja liitoissa 
bolshevikit saavat yliotteen työväenliikkeen rauhallisemmista ja kult- 
tuurisemmista johtajista (I?)”.

Tämän likvidaattoreista annetun poliittisen arvion ovat 
liberaalit esittäneet ja toistaneet lukemattomia kertoja. 
Todellisuudessa tässä ei ole kysymys mistään muusta kuin 
liberaalien ja likvidaattorien poliittisesta liitosta. Luopues
saan maanalaisesta toiminnasta ja propagoidessaan julkista 
puoluetta likvidaattorit suorittavat työläisten keskuudessa 
juuri sitä, nimenomaan sitä, mikä on tarpeen liberaaleille.
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