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KADETTIDUUMA MYÖNTÄNYT RAHAA 
POGROMI MIESTEN HALLITUKSELLE

Sen piti tapahtuman ja se on tapahtunut. Eilisestä päi
västä lähtien on pogromimiesten itsevaltiudellisen hallituk
sen budjetissa sellainen osanen, joka on, luvallanne 
sanoen, „kansan” edustajien vahvistama. Vain ensi askel 
on vaikea, sanoo ranskalainen sananparsi. Tahi venäjäksi: 
первая рюмочка колом, вторая соколом, остальные — 
мелкими пташечками *. Kadetit ovat juoneet ensimmäisen 
ryypyn itsevaltiuden kannattajien seurassa.

Palauttakaamme tarkemmin mieleen koko tuon historialli
sen tapahtuman kulku. Sisäasiain ministeri ja finanssi
ministeri pyysivät Duumaa myöntämään 50 miljoonaa rup
laa nälkääkärsivien auttamiseen. Ilman Duuman pää
töstä — „lain nojalta” — ministerit eivät olisi voineet saada 
noita varoja, eivät olisi voineet ottaa käsiinsä elintarvike- 
kampanjaa. Kenen pitää hoitaa tuota kampanjaa, sitä eivät 
ministerit Duumalta kysyneet: „lain nojalla” tuo asia on jo 
muutenkin pogromimiesten hallituksen käsissä. Siitäkään, 
mistä nuo varat olisi otettava, ministerit eivät ehdotukses
saan puhuneet: „valtuutetaan finanssiministeri hakemaan 
varat” ja siinä kaikki. Vasta valiokunnassa ministerit esit
tivät nimenomaan lainaa varojenhankkimiskeinoksi. Mutta 
eilen Duuman istunnossa finanssiministeri sanoi suoraan: 
„Valtakunnanduuman toimivaltaan kuuluu valtuuksien 
antaminen varalähteiden etsimiseen, mutta etsintäjärjestys 
(siteeraamme „Retshiä” emmekä vastaa tyylistä) kuuluu 
korkeimmalle hallitusvallalle”. Ministerit oikeastaan tarvit-

* — ensimmäinen ryyppy kangertaa, toinen sujahtaa kuin haukka, loput mene
vät kuin pikku linnut. Suom.
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sivat Duumalta vain yleensä määrärahasuostumuksen, 
mutta varalähteistä he eivät erikoisemmin huolehtineet.

Duumassa hahmottui heti kaksi kysymyksen perusratkai- 
sutapaa, joista toissa päivänä kerroimme *. Kadetit ehdot
tivat 15 miljoonan ruplan määrärahan myöntämistä, 
vaatien tilintekoa varojen käytöstä ja merkiten tämän 
summan vuoden 1906 tulo- ja menosäännön „odotettavista 
säästöistä” saatavaksi. Ja siinä kaikki. Finanssiministeri 
vastasi kadeteille hyvin kylmäverisesti: „jos Valtakunnan- 
duuma tekee päätöksen 15 miljoonan ruplan myöntämisestä, 
niin finanssiministeriö antaa nuo varat, mutta ei säästöjen 
laskuun, vaan muiden katettujen menojen laskuun”. Annet
tuaan varat ministeri „tulee kuitenkin Valtakunnanduu- 
maan ja sanoo: te pakoilitte meidät suorittamaan menon, 
jonka kattamiseen me emme löytäneet varaylijäämiä”.

Asia on siis selvääkin selvempi. Ministeri suorastaan 
sylkäisi kadettilaisen Duuman silmille: teidän antamanne 
luvan 15 miljoonan ruplan ottamisesta me käytämme 
hyväksemme, mutta „säästöihin” nähden teidän päätök
senne on pelkkää lorua. Ministeri ei häikäile sanoessaan, 
ettei säästöjä tule. Ministeri ei häikäile sanoessaan, että 
Duuman myöntämät varat hän suostuu ottamaan, mutta 
Duuman neuvoille „säästöjen” suhteen hän sylkäisee.

Minkälaista osaa kadettilainen Duuma sitten tosiasiassa 
on näytellyt? Se on näytellyt poliisin toimesta kutsuttujen 
vierasmiesten osaa, joiden on pitänyt hyväksyä poliisin 
teot kansalta ryöstettyjen varojen käytössä. „Lain 
mukaan” tarvitaan vierasmiesten allekirjoitus määrärahan 
myöntämiseen. Poliisi vaati sitä' Kadetti-Duuma allekir
joitti. Muuta poliisi ei tarvinnutkaan. Ja sillä, että vieras- 
miehet niskoitelivat, ei ole merkitystä.

Poliisin vierasmiesten osaa näytteli nimenomaan 
kadettilainen Duuma. Sosialidemokraattiset edustajat ottivat 
aivan toisen, oikean kannan. Heidän esiintymisensä tapah
tui juuri siinä hengessä kuin me toissa päivänä osoitimme. 
„Minä sanon, herrat, että jos me myönnämme hallitukselle 
yhdenkin rovon, niin kansalle tuo ropo ei milloinkaan 
joudu”, sanoi tov. Rämishvili erinomaisesti. Ja päätöslau
selmassaan, jonka me julkaisimme eilen, sosialidemo
kraatit julistivat aivan oikein, että varojen myöntämistä

* Ks. tä tä  osaa, ss. 29—33. Toim.
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itsevaltiudelliselle hallitukselle ei saa sallia, että Valtakun- 
nanduuman on muodostettava oma elintarvikevaliokuntansa, 
lähetettävä jäseniään paikkakunnille ja saatava mukaan 
„vapaat yhteiskunnalliset järjestöt”. Sosialidemokraatit 
tekivät päätöslauselmastaan vallankumouksellisen vetoo
muksen kansalle, vetoomuksen, jossa hallitus leimataan 
„todelliseksi syylliseksi nälänhätään”, syylliseksi, joka 
ryöstää kansan rahoja ja heittää nuo rahat sotaan kansaa 
vastaan. Sosialidemokraatit vaativat santarmilaitoksen, 
valtiollisen poliisin, strazhnikkojen y.m. ylläpitoon tarkoi
tettujen menojen poistamista, vaativat korkea-arvoisten 
tyhjäntoimittajien palkkojen ja eläkkeiden supistamista sekä 
valtion kassan käteisvarojen ja tilien tarkastamista. He 
vaativat aivan oikein myös hovin, hallitsijasuvun, kirkon ja 
luostarien maatilojen antamien tulojen käyttämistä nälkää- 
kärsivien auttamiseen. Sosialidemokraatit esittivät suoranai
sen syytöksen yleensä koko vanhaa valtaa ja sen kaikkia 
elimiä vastaan ja arvostelivat koko budjettia.

Ja miten sitten .äänestettiin? Kadetit tietysti voittivat. 
Trudovikit äänestivät sosialidemokraattien puolesta, kuten 
useat lehdet yksimielisesti toteavat (valitettavasti ei suori
tettu nimiäänestystä). Poliittinen ryhmittyminen ilmenee 
taaskin selvästi. Lokakuulaiset ja kadetit kannattavat sopi
muksen tekoa vanhan vallan kanssa. Sosialidemokraatit ja 
trudovikit ovat jyrkästi sitä vastaan. Tarmokkaalla esiinty- 
misellään sosialidemokraatit eivät ainoastaan saaneet puo
lelleen talonpoikia, vaan vieläpä saivat aikaan jonkin verran 
hajaannusta kadettien keskuudessa: ei ainoastaan vasem
mistolainen Galetski, vaan myös oikeistolainen Kuzmin- 
Karavajev häpesi poliisin vierasmiehen osaa. Kadetit, vain 
kadetit varmistivat häpeällisesti „kansanedustajain” puu
merkillä määrärahan myöntämisen pogromimiehille.

Tuolla kadettilaisen Duuman puumerkin panemisella on 
tavattoman suuri periaatteellinen merkitys. Naiivit ihmiset 
ja lyhytnäköiset poliitikot hyvin usein sanovat: on aihee
tonta ja ennenaikaista syyttää kadetteja petturuudesta ja 
sopimuksen teosta byrokratian kanssa. Mutta määrärahan 
myöntäminen pogromimiesten hallitukselle on nimenomaan 
tällainen sopimus, eikä se ole ensimmäinen, jos ollaan 
tarkkoja. Katsokaa, miten halpamaisilla verukkeilla kadetit 
puolustelevat itseään. Se on kompromissi, huutaa „Nasha 
Zhizn”, mutta sen puolustuksena ovat väliaikaiset asian
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haarat.— Tietysti, hyvät herrat, kaikki porvariston ja 
poiiisi-itsevaltiuden väliset kompromissit on aina selitetty 
väliaikaisista asianhaaroista johtuviksi.

Mutta talonpoikia on autettava viipymättä! — Eivätköhän 
talonpoikaisedustajat ole pettäneet talonpoikia, vai kuinka, 
herrat kadetit? Talonpoikaisedustajathan äänestivät vastaan 
tietäen paremmin kuin te, mihin varat poliisin käsien kautta 
joutuvat. Ja miksi Valtakunnanduuma itse ei voinut ottaa 
asiaa hoidettavakseen?

Se on utooppista, se ei käy päinsä, on kunnioitettava 
olemassaolevaa järjestystä niin kauan kuin sitä ei ole lain 
nojalla vaihdettu,— huutavat yhteen ääneen Heidenit, 
Kokovtsovit, Miljukovit ja vieläpä „Nasha Zhiznin” bern- 
steiniläisetkin.— Aivan niin, hyvät herrat, porvaristo on 
aina pitänyt kaikkien vanhan vallan elinten poistamista 
utopiana, sillä porvaristo tarvitsee noita elimiä proletariaat
tia ja vallankumouksellista talonpoikaistoa vastaan. Poliisi- 
ja luokkavaltiossa tulee aina olemaan loputon määrä „lyk
käystä sietämättömiä” menoja: täytyyhän elättää virka
miehet, jotka on aikoinaan palkattu, täytyyhän maksaa 
tehdyt tilaukset j.n.e. y.m.s. Aina tulee olemaan myös 
„olemassaoleva järjestys” (nimittäin: poliisi- ja virkamies- 
järjestys), jota „ei voida” vaihtaa heti, ilman Valtakunnan
neuvoston suostumusta j.n.e. y.m.s.

Tällaisia verukkeita tulee aina olemaan. Tällaisia veruk
keita liberaaliset porvarit kaikkialla maailmassa syöttävät 
herkkäuskoiselle väelle. Tällaiset verukkeet ovat luonnolli
nen verho, jolla porvaristo peittelee kansan vapauden asian 
pettämistä.

Proletariaatti tulee aina esiintymään kaikkea tuollaista 
teeskentelevää peliä vastaan. Se tulee kehottamaan kansaa 
taisteluun kaikkia vanhan vallan elimiä ja laitoksia vas
taan, taisteluun työväenluokan ja vallankumouksellisen 
talonpoikaisten vapaiden järjestöjen avulla.

„Eho” M 4, 
kesäkuun 25 pnä 1906

Julkaistaan „Eho” lehden 
tekstin mukaan


