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VIATTOMIA TOIVOMUKSIA

Joku aika sitten liberaalisissa sanomalehdissä julkaistiin 
K. Arsenjevin kehotus, että olisi kiinnitettävä suurempaa 
huomiota hallinnollisia karkotuksia koskevien tietojen 
kokoamiseen, ja selitettiin tätä kehotusta myönteisessä 
hengessä.

„Niin monilukuisia kuin ne hallinnollisen laittomuuden ja mielival
lan ilmaukset ovatkin, joista lehdet tiedottavat”, kirjoitti K- Arsenjev, 
„on suuri määrä muita, yhtä sietämättömiä tapauksia jäänyt merkille 
panematta ja huomaamatta. Tämä puutteellisuus tulisi huomattavalta 
osaltaan poistetuksi, jos vastaavien tietojen keräämisessä alettaisiin 
noudattaa jotain järjestystä. Vain sattumalta ja sen vuoksi epätäydelli
seen tulee tietoon, mistä syystä pannaan toimeen haPinnollisia karko
tuksia ja vangitsemisia, joita yhä vielä suoritetaan erittäin laajalti, var
sinkin työväen keskuudessa. Vain sattuman kaupalla pääsee lehdistöön 
pujahtamaan myös tietoja karkotettujen asemasta karkotuspaikoilla”.

Mikä on totta, se on totta! Liberaalisilla puolueilla, libe
raalisilla Duuman jäsenillä, liberaalisilla asianajajilla, libe
raalisilla lehtimiehillä, erillisillä liberaalien ryhmillä y.m.s. 
olisi täysi mahdollisuus koota ja julkaista sekä heidän 
käytettävissään olevien että muualta hankittujen lähteiden 
puitteissa erittäin täydellinen ja systemaattinen aineisto 
jokaisesta tapauksesta, niistä toimenpiteistä, joita „suorite
taan erittäin laajalti, varsinkin työväen keskuudessa”.

Niinpä esimerkiksi „Retsh” lehti „tervehti lämpimästi 
kaikkia näitä kunnioitetun yhteiskunnallisen toimihenkilön” 
K. Arsenjevin „neuvoja ja kehotuksia”.

Mikäpä teitä estää, hyvät herrat? Jos kenellä, niin juuri 
teillä on mahdollisuuksia ja keinoja järjestää, että todella 
kootaan ja julkaistaan tietoja siitä Venäjän elämän 
„tavallisesta ilmiöstä”, joka aiheuttaa teissä kaikissa suut
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tumusta ja jonka te kaikki tuomitsette ja josta te kaikki 
alinomaa puhutte! Mutta katsokaapa: yksikään liberaalinen 
sanomalehti, joka on tuhat kertaa paremmin „turvattu” siinä 
suhteessa (joka suhteessa), että sillä ei ole mitään esteitä 
eikä haittoja, ei kokoa tarkkoja tietoja kaikista karkotuksista 
ja vangitsemisista.

Täytyy sanoa: liberaalimme ovat mestareita esittämään 
viattomia, hyväntahtoisia toivomuksia, mutta sitä, että jul
kaisisivat tuossa samassa arsenjevilaisessa „Vestnik Jev- 
ropy”, tuossa „Russkije Vedomosti” 49 tahi „Retsh” lehdessä 
kaikkien karkotettavien nimet, heitä koskevia tietoja ja 
säännöllisesti uutisia heidän kohtalostaan,— sitä he eivät 
tee.

Nähtävästi on helpompaa (ja vaarattomampaa) „kannat
taa” kehotuksia sanoissa kuin tehdä jotain niiden toteutta
miseksi...
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