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ESERRÄPUOLUE PETTÄMÄSSÄ JÄLLEEN 
TALONPOIKIA

Eserräpuolue julisti juhlallisesti kaikelle kansalle pää- 
lehdessään „Delo Narodassa” lokakuun 18 ja 19 päivänä, 
että maatalousministerin uusi maalakiehdotus on „suuri 
askel puolueen agraariohjelman toteuttamiseen”, että 
..puolueen Keskuskomitea vaatii kaikkia puoluejärjestöjä 
kehittämään tarmokasta agitaatiota lakiehdotuksen hy
väksi ja tekemään sitä tunnetuksi joukkojen keskuudessa”.

Mutta tämä ministeri S. L. Maslovin, eserräpuolueen 
jäsenen lakiehdotus, jonka tärkeimmät osat „Delo Naroda” 
on julkaissut, on talonpoikien pettämistä. Eserräpuolue on 
petkuttanut talonpoikia: se on luisunut omasta maalaki- 
ehdotuksestaan tilanherrojen, kadettien laatimaan tilan
herrojen maanomistuksen »oikeudenmukaisen arvioinnin” 
ja säilyttämisen suunnitelmaan. Venäjän ensimmäisen 
(v. 1905) ja toisen (v. 1917) vallankumouksen aikaisissa 
edustajakokouksissaan eserräpuolue sitoutui juhlallisesti 
koko kansan edessä tukemaan talonpoikain vaatimusta 
tilanherrojen maiden konfiskoinnista, s.o. niiden korvauk
settomasta luovuttamisesta talonpojille. Mutta herra 
S. L. Maslovin nykyisessä lakiehdotuksessa on säilytetty 
tilanherrojen maanomistus, ja vieläpä se maksu, jonka 
talonpojat suorittavat »vuokraamistaan” maista »oikeuden
mukaisen” arvioinnin mukaan, menee tilanherrojen kuk
karoon.

Tässä herra S. L. Maslovin lakiehdotuksessa eserrä
puolue on täydellisesti pettänyt talonpojat, tämä puolue 
on siirtynyt täydellisesti tilanherrojen puolelle. Pitää kai
kin voimin, vaivojamme säästämättä levittää tätä totuutta 
mahdollisimman laajalle talonpoikain keskuuteen.
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„Delo Naroda” julkaisi lokakuun 18 päivänä S. L. Mas- 
lovin lakiehdotuksen 25.—40. §§. Esitämme tämän ehdo
tuksen tärkeimmät perusajatukset:

1) Muodostettavaan »väliaikaiseen vuokramaavaran- 
toon” eivät tule kuulumaan kaikki tilanherrojen maat.

2) Tilanherrojen maiden määräämisen tähän varantoon 
suorittavat maakomiteat, jotka on muodostettu. ruhtinas 
Lvovin fr7cw/iemihallituksen huhtikuun 21 päivänä 1917 
antaman lain perusteella.

3) Maakomiteat määrittelevät näistä tilanherrojen 
maista talonpoikien suoritettavaksi vuokramaksun maiden 
tuottaman »puhtaan tulon mukaisesti”, ja tämä vuokra- 
summa, sen jälkeen kun siitä on vedetty pois maksut, 
menee »asianomaiselle omistajalle”, siis tilanherralle.

Näin eserrät petkuttavat talonpoikia kolminkertaisesti, 
ja  sen vuoksi on näihin kolmeen kohtaan kajottava kuhun
kin seikkaperäisesti.

»Talonpoikain Edustajain Yleisvenäläisen Neuvoston 
Tiedonantajan” 88. numerossa elokuun 19 päivänä julkais
tiin »mallievästys, joka on laadittu eri paikkakuntien edus
tajain tuomien ja Pietarissa v. 1917 pidetylle I yleisvenä- 
läiselle talonpoikain edustajain Neuvostojen edustaja
kokoukselle tarkoitettujen 242 evästyksen pohjalla”.

Tämä 242 evästyksen yhteenveto, jonka paikkakuntien 
talonpoikain valitsemat edustajat ovat tehneet, antaa 
parhainta aineistoa, jonka perusteella voimme päätellä, 
mitä talonpojat tahtovat. Ja tämä evästyskokoelma todis
taa aivan kouraantuntuvasti, että S. L. Maslovin ja eserrä- 
puolueen lakiehdotuksella petkutetaan talonpoikia.

Talonpojat vaativat maan yksityisomistusoikeuden 
kumoamista; kaiken yksityisomistuksessa olevan y.m.s. 
maan muuttamista korvauksetta koko kansan omaisuu
deksi; korkeaa maanviljelyskulttuuria edustavien tilojen 
ja niihin kuuluvien maa-alueiden (puutarhojen, plantaa
sien y.m.) muuttamista »mallitiloiksi”, niiden luovutta
mista »yksinomaan valtion ja yhteisöjen käyttöön”; „kai- 
ken karjan ja talouskaluston” konfiskointia j.n.e.

Näin on muotoiltu talonpoikien vaatimukset täsmälli
sesti ja selvästi, itse talonpoikien antamien 242 paikallisen 
evästyksen perusteella.

Mutta eserräpuolue, joka on ryhtynyt »koalitioon” (s.o. 
liittoon tai sopimukseen) porvariston (kapitalistien) ja
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tilanherrojen kanssa ja osallistuu kapitalistien ja tilan
herrojen hallitukseen, on laatinut nyt tämän kaiken 
asemesta lakiehdotuksen, joka ei hävitä tilanherrojen omis
tusoikeutta, vaan luovuttaa vain osan tilanherrojen maista 
väliaikaiseen vuokramaavarantoon!!

Tämän lakiehdotuksen mukaan vuokramaavarantoon ei 
voida lukea puutarhoja, plantaaseja, sokerijuurikasviljel- 
miä eikä mitään muuta sellaista! Vuokramaavarantoon ei 
voida lukea maita, joita tarvitaan „itse maanomistajan, 
hänen perheensä, palveluskuntansa ja työläistensä tarpei
den tyydyttämiseen sekä hänellä olevan karjan huoltami
seen”!!

Siis rikkaalle tilanherralle, jolla on sokerijuurikkaan- tai 
perunanjalostustehdas, meijereitä tai myllyjä, puutarhoja ja 
plantaaseja, monta sataa päätä karjaa ja kymmeniä palve- 
luskuntalaisia ja työläisiä, jää suuri talous ja vieläpä kapi
talistinen talous. Niin häikäilemättömästi, niin häpeämät- 
tömästi eserräpuolue on petkuttanut talonpoikia!

Tilanherroille kuuluvan eli »yksityisomistuksessa ole
van” maan — kuten lakiehdotuksessa sanotaan —■ määrää
vät vuokramaavarantoon maakomiteat, jotka ruhtinas Luo
vin ja kumpp. tilanherrahaUitus muodosti vuoden 1917 
huhtikuun 21 päivän lain mukaan, se sama Miljukovin ja 
Gutshkovin, imperialistien hallitus, kansanjoukkojen 
ryövääjäin hallitus, jonka Pietarin työläiset ja sotamiehet 
kaatoivat liikehtiessään huhtikuun 20 ja 21 päivänä, t.s. 
kokonaista puoli vuotta sitten.

On selvää, ettei tämän tilanherrahallituksen laki maa- 
komiteoista ole läheskään demokraattinen (kansan) laki. 
Päinvastoin, tässä laissa on koko joukko sietämättömiä 
poikkeamisia demokraattisuudesta. Esim. tämän lain XI § 
antaa »kuvernementtien maakomiteoille oikeuden keskeyt
tää volostien ja ujestien komiteain päätösten täytäntöön
pano siihen asti, kun ylin maakomitea tekee lopullisen 
päätöksen”. Ja komiteat on muodostettu tämän petkutta
malla kirjoitetun tilanherrojen lain mukaisesti sillä tavalla, 
että ujestin komitea on vähemmän demokraattinen kuin 
volostin komitea, kuvernementin komitea on vähemmän 
demokraattinen kuin ujestin komitea ja ylin maakomitea 
on vähemmin demokraattinen kuin kuvernementin komitea!

Volostin maakomitea on kokonaan volostin väestön 
valitsema. Ujestin komiteaan kuuluu lain mukaan esim.
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rauhantuomari ja 5 väliaikaisten toimeenpanevien komi
teoiden” jäsentä (uuden itsehallinnon perustamiseen asti). 
Kuvernementin komiteaan kuuluu piirioikeuden jäsenen ja 
rauhantuomarin lisäksi myös ministeriön edustaja, jonka 
ministeri nimittää, j.n.e. Ja ylimpään maakomiteaan kuu
luu 27 »Väliaikaisen hallituksen kutsumaa” jäsentä! Siihen 
kuuluu yhdentoista poliittisen puolueen edustajat, yksi 
jokaisesta puolueesta, ja enemmistö (6 paikkaa 1 lista) on 
annettu kadeteille ja heitä oikeammalla oleville. Eikö tämä 
ole petkutusta Lvovin, Shingarjovin (he allekirjoittivat 
lain) ja heidän kumppaniensa taholta? Eikö tämä ole kan
sanvaltaisuuden pilkkaamista tilanherrojen mieliksi?

Eikö tämä vahvista täydellisesti sitä bolshevikkien 
monta kertaa antamaa lausuntoa, että vain talonpoikain 
edustajain Neuvostot, jotka työtätekevien joukot valitsevat 
ja jotka ne voivat erottaa millä hetkellä hyvänsä, kykene
vät ilmentämään talonpoikaisten tahdon oikein ja toteut
tamaan sitä elämässä?

Eserrät, jotka talonpoikain sokean luottavaisuuden takia 
saivat talonpoikain edustajain Neuvostojen Yleisvenäläi- 
sessä Toimeenpanevassa Komiteassa enemmistön, ovat 
pettäneet talonpojat, kavaltaneet talonpoikain Neuvostot, 
siirtyneet tilanherrojen puolelle ja sopeutuneet tilanherran, 
ruhtinas Lvovin maakomitealakiin. Siinä on toinen perus
asia, jossa eserrät ovat petkuttaneet talonpoikia.

Ja sitä sitkeämmin pitää meidän, työväenpuolueen, tois
taa bolshevikkien vaatimus: kaikki valta maaseudulla 
talonpoikain ja maatyöläisten edustajain Neuvostoille!

Talonpoikain evästyksissä vaaditaan tilanherrojen mai
den konfiskointia, korvauksetonta pakkoluovutusta, hevos- 
siittoloiden sekä yksityisten rotukarja- ja -siipikarja
talouksien konfiskointia, korkeaa maanviljelyskulttuuria 
edustavien maa-alojen luovuttamista valtion käyttöön, 
tilanherrakartanoiden kaiken karjan ja talouskaluston 
konfiskointia.

Tämän asemesta eserräläisen ministerin lakiehdotus tar
joaa talonpojille vuokramaksun säilyttämistä ja tämän 
maksun joutumista edelleenkin tilanherran taskuun!

»Vuokramaksu”, sanotaan eserrien lakiehdotuksen 33. 
pykälässä, »suoritetaan komiteoille, jotka” (vähennet- 
tyään siitä maksut valtion rahastoon y.m.) »luovuttavat 
jäännöksen asianomaiselle omistajalle”.
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Petkutettuaan talonpoikia mahtipontisilla lupauksilla 
..sosialistivallankumoukselliset” ovat tarjonneet täten 
talonpoikaiselle tilanherrakadettien maalakiehdotuksenll

Tämä on talonpoikien täydellistä pettämistä.
Lakiehdotukseen ei ole jäänyt kerrassaan mitään talon

poikien esittämistä konfiskointivaatimuksista. Se ei ole 
tilanherrojen maanomistuksen lakkauttamista, vaan sen 
lujittamista ..tasavaltalaisen” hallituksen toimesta, halli
tuksen, joka säilyttää tilanherroille sekä irtaimiston että 
maan ..palveluskunnan ja työläisten” huoltamiseksi kuin 
myös maan, jonka ..omistaja on tarkoittanut” (tässä riittää 
pelkkä ..tarkoittaminenkin”!!) ..sokerijuurikkaan tai mui
den raaka-ainekasvien viljelykseen”, sekä maksun kaikesta 
muusta, vuokramaavarantoon luovutetusta maasta. Maa- 
komiteat muuttuvat vuokramaksun kantajiksi herroille 
jalosukuisille maanomistajille!!

Eserrät eivät hävitä tilanherrojen omistusoikeutta, vaan 
lujittavat sitä. Heidän siirtymisensä tilanherrojen puolelle, 
heidän petoksensa talonpoikia kohtaan tulee nyt näkyviin 
päivänselvästi.

Ei pidä antautua viekkaiden kadettien, noiden kapitalis
tien ja tilanherrojen uskollisten ystävien petkutettavaksi. 
Kadetit ovat pitävinään eserrien lakiehdotusta tavattoman 
..vallankumouksellisena”, ja kaikissa porvarillisissa leh
dissä on nostettu meteli lakiehdotusta vastaan, kaikkialla 
on julkaistu kirjoituksia siitä, miten porvarilliset ministerit 
(ja tietenkin heidän suoranaiset hännystelijänsä, kuten 
Kerenski) „vastustavat” näin ..kauheaa” lakiehdotusta. 
Kaikki se on komediaa, näyttelemistä, huikeaa hinnankysyn- 
tää, jonka kauppias esittää nähdessään eserrien selkäran- 
gattomuuden ja toivoen saavansa kiskotuksi vielä enem
män hyötyä. Todellisuudessa S. L. Maslovin lakiehdotus on 
tilanherroja hyödyttävä ehdotus, joka on kirjoitettu 
sovinnon hieromiseksi tilanherrojen kanssa, heidän pelas
tamistaan varten.

Kun „Delo Naroda” nimittää mainituissa numeroissaan 
tätä lakiehdotusta ..erinomaiseksi maalakiehdotukseksi, 
joka panee alulle (!) maan sosialisoinnin (!!) suuren (!!!) 
reformin”, niin se on pelkkää huijausta. Lakiehdotuksessa 
ei ole vähäisintäkään ..sosialisointia” (paitsi ehkä tilan
herralle annettavaa ..sosiaalista” apua vuokramaksun var
massa perimisessä), ei ole kerrassaan mitään „vallanku-
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mouksellis-demokraattista”, ei ole yleensä mitään muuta 
kuin Euroopan porvarilliselle reformitoiminnalle ominaisia 
irlantilaistyyppisiä ..reformeja” 58.

Toistamme, että se on lakiehdotus tilanherrojen pelasta
mista varten, alkaneen talonpoikaiskapinan „rauhoittami- 
seksi” tekemällä mitättömiä myönnytyksiä, joilla jätetään 
tärkein tilanherrojen huostaan.

Se seikka, että eserrät ovat esittäneet hallitukselle näin 
häpeällisen luonnoksen, selittää havainnollisesti, kuinka 
ennen kuulumattoman ulkokultaisesti bolshevikkeja on soi
mattu siitä, että he ..estävät” Perustavan kokouksen 
kokoontumisen suunnittelemalla vallan siirtämistä Neu
vostoille. ..Perustavaan kokoukseen on jäänyt enää 40 päi
vää”, huutavat kadetit, kapitalistit, tilanherrat, menshevi- 
kit ja eserrät ulkokultaisesti! Ja siinä humussa esittävät 
hallitukselle hissun kissun suunnattoman suuren maalaki- 
ehdotuksen, jolla petkutetaan talonpoikia, saatetaan heidät 
tilanherrojen orjuuteen ja lujitetaan tilanherrojen maan
omistusta.

Kun pitää tukea tilanherroja yhä laajemmalle leviävää 
talonpoikaiskapinaa vastaan, silloin kyllä „saa” 40 päivää 
ja jopa 30:kin päivää ennen Perustavaa kokousta uittaa 
läpi tuollaisen suunnattoman suuren lakiehdotuksen.

Mutta kun tulee kysymys kaiken vallan luovuttamisesta 
Neuvostoille kaiken maan antamiseksi talonpojille, tilan
herrojen maanomistuksen hävittämiseksi viipymättä, oikeu
denmukaisen rauhan tarjoamiseksi viipymättä, — oo, 
silloin kadetit, kapitalistit, tilanherrat, menshevikit ja 
eserrät alkavat yksimielisesti ulvoa bolshevikkeja vastaan.

Saakoot talonpojat tietää, miten eserräpuolue on heitä 
petkuttanut, miten se on kavaltanut heidät tilanherroille.

Saakoot talonpojat tietää, että vain työväenpuolue, vain 
bolshevikit puolustavat kivenkovaan ja loppuun saakka 
talonpoikaista»!fhälistön ja kaikkien työtätekevien etuja 
kapitalisteja vastaan, tilanherroja vastaan.

Kirjoitettu lokakuun 20 
(marraskuun 2) pnä 1917

Julkaistu marraskuun 6 Julkaistaan lehden
(lokakuun 24) pnä 1917 tekstin mukaan

..Rabotshi Putj” lehden 44. numerossa 
Allekirjoitus: N. L e n i n


