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SOTKEUTUNEITA JA SÄIKÄYTETTYJÄ

Pietarissa vallitsee nyt säikähdyksen ja pelästyneisyyden 
ilmapiiri, joka on jännittynyt suorastaan ennen kuulumat- 
tomasti.

Siitä oli havainnollisena esimerkkinä pieni tapaus ennen 
kuin muodostui suuri tapaus, joka koski kiellettyä mielen
osoitusta, jonka puolueemme oli määrännyt lauantaiksi29.

Pieni tapaus koski Durnovon huvilan anastusta: minis
teri Pereverzev antoi ensin määräyksen Durnovon huvilan 
tyhjentämisestä, mutta sitten sanoi edustajakokouksessa, 
että jättää kansalle myös huvilan puutarhan eikä ammatti
liittojakaan häädetä lainkaan siitä samaisesta Durnovon 
huvilasta! Oli muka määrä vain vangita muutamia anar
kisteja 30.

Jos Durnovon huvilan anastus oli laitonta, niin ei olisi 
saanut jättää puutarhaa kansalle eikä jättää huvilaan 
ammattiliittoja. Jos vangitsemiseen olivat lailliset syyt, 
niin henkilöiden vangitsemisella ei ole mitään tekemistä 
huvilan kanssa, sillä vangitseminen olisi tapahtunut niin 
huvilalla kuin huvilan ulkopuolellakin. Kävi niin, ettei 
..vapautettu” huvilaa eikä suoritettu vangitsemista. Halli
tus joutui sotkeutuneiden ja säikäytettyjen ihmisten ase
maan. Elleivät nämä ihmiset olisi hermostuneet, niin ei olisi 
ollut ..välikohtausta”, sillä koko asia jäi kuitenkin enti
selleen.

Suuri tapaus koski mielenosoitusta. Puolueemme Keskus
komitea päätti yhdessä monien muiden järjestöjen, muun 
muassa ammattiliittojen toimikunnan kanssa järjestää 
rauhallisen mielenosoituksen, pääkaupungin kaduilla mars
sivan kulkueen. Jokaisessa perustuslaillisessa maassa
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kansalaisilla on kiistämätön oikeus järjestää sellaisia mie
lenosoituksia. Rauhallisessa katumielenosoituksessa, jonka 
tunnuksena voi muun muassa olla perustuslain muuttami
nen tai hallituksen kokoonpanon muuttaminen, ei minkään
lainen lainsäädäntö yhdessäkään vapaassa maassa näe 
mitään lainvastaista.

Sotkeutuneet ja säikäytetyt ihmiset, varsinkin Neuvosto
jen edustajakokouksen enemmistö, tekivät tästä mielenosoi
tuksesta ennen kuulumattoman Ju tu n ”. Neuvostojen edus
tajakokouksen enemmistö hyväksyi mielenosoitusta vastus
tavan jyrisevän päätöksen, joka oli täynnä räikeän jyrkkiä 
sanoja meidän puoluettamme vastaan, ja kielsi kaikki mie
lenosoitukset, myös rauhalliset mielenosoitukset kolmeksi 
päiväksi.

Kun oli hyväksytty tällainen virallinen päätös, puo
lueemme KK teki jo klo 2 lauantain vastaisena yönä 
päätöksen mielenosoituksen peruuttamisesta. Lauantai
aamuna tämä peruutus pantiin täytäntöön kiireesti koolle 
kutsutussa neuvottelussa, jossa kaupunginosien edustajat 
olivat läsnä.

Kysyttäköön siis, miten toinen ..hallituksemme”, Neuvos
tojen edustajakokous, selittää kieltonsa. Vapaassa maassa 
on jokaisella puolueella tietenkin oikeus järjestää mielen
osoituksia, ja jokainen hallitus voi kieltää ne julistamalla 
poikkeustilan, mutta jää poliittinen kysymys: mistä syystä 
mielenosoitus kiellettiin?

Tässä ainoa Neuvostojen edustajakokouksen päätöslau
selmassa selvästi osoitettu poliittinen perustelu:

...»Tiedossamme on, että piileksivät vastavallankumouk
selliset aikovat käyttää hyväkseen teidän (t.s. meidän puo
lueemme järjestämää) esiintymistänne”...

Sellainen on rauhallisen mielenosoituksen kieltämisen 
syy. Neuvostojen edustajakokouksen »tiedossa on”, että on 
olemassa »piileksiviä vastavallankumouksellisia” ja että he 
ovat aikoneet »käyttää hyväkseen” nimenomaan sitä esiin
tymistä, jonka meidän puolueemme on suunnitellut.

Tämä on Neuvostojen edustajakokouksen erittäin tär
keä ilmoitus. Ja pitää moneen kertaan tähdentää tätä 
faktillista ilmoitusta, joka faktillisuudessaan erottuu 
meihin tähdätystä parjaussanatulvasta. Mihin toimenpitei
siin toinen hallituksemme ryhtyy »piileksiviä vastavallan
kumouksellisia” vastaan? nimenomaan mitä on tämän halli
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tuksen »tiedossa”? nimenomaan miten ovat vastavallan
kumoukselliset aikoneet käyttää hyväkseen sitä tai tätä 
tekosyytä?

Kansa ei voi eikä halua odottaa kärsivällisesti ja pas
siivisesti tuon piileksivän vastavallankumouksen hyök
käystä.

Ellei toinen hallituksemme tahdo jäädä sellaisten ihmis
ten asemaan, jotka salaavat kielloilla ja parjaustulvalla 
sitä, että he ovat sotkeutuneet ja antaneet säikäyttää 
itsensä oikealtakäsin, niin sen täytyy sanoa kansalle 
»piileksivistä vastavallankumouksellisista” kaikki ja tehdä 
paljon vakavan taistelun käymiseksi näitä vastaan.

„ Pravda"  J i 79, 
kesäkuun 94 (II) nnä 1917

Julkaistaan „Praoda" lehden 
tekstin mukaan


