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HERKKÄUSKOISUUS-EPIDEMIA

»Toverit, kapitalistien vastarinta on nähtävästi mur
rettu”.

Tämän mieluisan uutisen olemme lainanneet ministeri 
Peshehonovin puheesta. Ällistyttävä uutinen! »Kapitalis
tien vastarinta on murrettu”...

Ja tällaisia ministerien puheita kuunnellaan, tällaisille 
ministerien lausunnoille taputetaan käsiä. Eikö se sitten ole 
herkkäuskoisuus-epidemiaa?

Toisaalta eniten pelotellaan itseään sekä muita ihmisiä 
»proletariaatin diktatuurilla”. Mutta toisaalta — mitä 
eroa on »proletariaatin diktatuuri” käsitteen ja kapitalis
tien vastarinnan murtamisen välillä? Ei kerrassaan mitään. 
Proletariaatin diktatuuri on tieteellinen termi, joka määrit
telee, mikä luokka siinä on tekijänä, sekä valtiovallan 
sellaisen erikoismuodon, jota nimitetään diktatuuriksi,— 
nimenomaan vallan, joka ei nojaa lakiin eikä vaaleihin, 
vaan välittömästi jonkin väestönosan aseelliseen voimaan.

Mikä on proletariaatin diktatuurin tarkoitus ja merkitys? 
Nimenomaan kapitalistien vastarinnan murtaminen! Ja jos 
Venäjällä »kapitalistien vastarinta on nähtävästi murrettu”, 
niin tämä sanonta on aivan samanarvoinen kuin jos lau
suisimme: Venäjällä »on nähtävästi pystytetty proleta
riaatin diktatuuri”.

Vahinko »vain", ettei se ole muuta kuin pelkkä ministe
rin korulause. Tavallaan sellainen kuin Skobelevin urhea 
huudahdus: »otan pois liikevoitot sataprosenttisesti” 28. Sen 
»vallankumouksellis-demokraattisen” kaunopuheisuuden 
kukkasia, joka nyt rehottaa kaikkialla Venäjällä, päihdyttää 
pikkuporvaristoa, turmelee ja tylsistää kansanjoukkoja
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ja kylvää kahmalokaupalla herkkäuskoisuus-epidemian 
basilleja.

Eräässä ranskalaisessa huvinäytelmässä soitetaan gra
mofonia, joka toistaa Ranskan kaikilla kulmilla valitsijain 
kokouksissa »sosialistisen” ministerin puheen kaikkine 
lupauksineen — sosialistisen ministeristön näyttelemisessä 
ranskalaiset ovat nähtävästi kaikkia muita kansoja 
pitemmällä. Kansalaisen Peshehonovin sopisi mieles
tämme antaa gramofonilevyjä kaupittelevalle yhtiölle his
toriallinen lausumansa: »toverit, kapitalistien vastarinta 
on nähtävästi murrettu”. Sitten on hyvin mukavaa ja hyö
dyllistä (kapitalisteille) levittää tuota lausumaa kaikilla 
kielillä joka puolella maailmaa: muka katsokaas, miten 
loistavia tuloksia on Venäjällä saatu kokeilemalla porva
riston ja sosialistien kokoomusministeristöä!

Mutta ministerin, kansalaisen Peshehonovin — jota nyt, 
hänen tultuaan yhdessä Tseretelin ja Tshernovin kanssa 
ministeristöön, sanovat sosialistiksi sekä menshevikit 
että eserrät (vuonna 1906 nämä aitautuivat lehdistössä 
hänestä erilleen pitäen häntä liian kauas oikealle poiken
neena pikkuporvarina) — kansalaisen Peshehonovin ei 
olisi kuitenkaan pahitteeksi vastata yksinkertaiseen ja 
vaatimattomaan kysymykseen:

— Ei suinkaan meistä ole kapitalistien vastarinnan 
murtajiksi! Emmeköhän ryhtyisi paljastamaan työväenlii- 
toille ja kaikille suurimmille puolueille kapitalistien suun
nattomia liikevoittoja? lakkauttamaan liikesalaisuutta?

— Ei suinkaan meistä ole »proletariaatin diktatuurin” 
julistajiksi (»kapitalistien vastarinnan murtajiksi”)! Eikö
hän mieluummin ryhdytä paljastamaan kruununvarkautta?

Jos kerran vallankumouksellinen hallitus on korottanut 
hiilen hankintahintoja, kuten ministerien »Rabotshaja 
Gazeta” tiedotti, niin eikö se muistuta kruununvarkautta? 
Eiköhän pitäisi mieluummin julkaista vaikkapa viikoittain 
pankkien »takaussitoumuksia” ynnä muita asiapapereita 
sotatarviketoimituksista sekä näiden toimitusten hinnoista 
kuin pitää juhlapuheita »murretusta kapitalistien vasta
rinnasta”?
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