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STOLYPININ JULISTUKSEN JOHDOSTA
VETOOMUKSEN LUONNOS»

Venäjän sosialidemokraattiseen työväenpuolueeseen kuu
luvat Valtakunnanduuman edustajat ilmoittavat kansalle 
ja kehoittavat Duumaa ilmoittamaan kansalle seuraavaa:
, Hallitus on pääministerinsä hra Stolypinin kautta 
ilmoittanut kansanedustajille, että se aikoo harjoittaa 
samaa politiikkaa, jota se harjoitti I Duuman hajottamisen 
jälkeen. Hallitus ei halua ottaa huomioon kansanedustajien 
tahtoa. Se vaatii, että kansanedustajat hyväksyisivät sen 
politiikan ja auttaisivat hallitusta kehittämään, täydellistä- 
mään ja soveltamaan tarkemmin ja täydellisemmin tätä 
politiikkaansa.

Mitä hallituksen politiikka sellaisenaan merkitsee?
Se merkitsee suurtilanherra-, hovi- ja ylimyskoplan etujen 

puolustamista, se merkitsee sitä, että puolustetaan heidän 
oikeuttaan riistää ja sortaa kansaa. Ei maata eikä 
vapautta! — julistaa hallitus kansalle Stolypinin suun 
kautta.

Talonpoikien ei tarvitse odottaa hallitukselta mitään 
muuta kuin tilanherrain puolustamista ja armottoman 
raivokasta taistelua talonpoikia vastaan, jotka pyrkivät 
valoon ja vapauteen, asemansa parantamiseen ja maiden 
siirtämiseen talonpoikien huostaan, jotka pyrkivät vapau
tumaan raskaasta velkaorjuudesta, sietämättömän raskaasta 
elämästä ja hitaasta sukupuuttoon kuolemisesta nälän seu
rauksena. Talonpojat saavat odottaa hallitukselta samojen 
väkivaltaisuuksien jatkumista, jotka ovat riistäneet talon- 
poikaistolta tuhansia ja kymmeniä tuhansia parhaita ihmi
siä, joita on teljetty vankilaan, kartoitettu ja surmattu sen 
takia, että he ovat taistelleet rohkeasti virkamiesten mieli



STOLYPININ JULISTUKSEN JOHDOSTA 179

valtaa ja tilanherrain harjoittamaa sortoa vastaan. Kansan 
nylkijäin ja kulakkien mitättömän vähemmistön lahjomista 
pienillä lahjuksilla ja näiden auttamista rutiköyhäksi saate
tun maaseudun lopullisessa rosvoamisessa palkkioksi siitä 
avusta, jota he ovat antaneet itsevaltiudelliselle hallituk
selle,— juuri sellaista politiikkaa aikoo Stolypin ja hänen 
ministeristönsä harjoittaa.

Työläisten ei tarvitse odottaa tältä hallitukselta mitään 
muuta kuin väkivaltaisuuksia ja sortoa. Edelleenkin työ
väeltä sidotaan kädet sen käydessä taistelua asemansa 
parantamisen puolesta. Työväenliittoja tullaan edelleenkin 
lakkauttamaan, työväen lehtiä tullaan edelleenkin vainoa
maan. Suurtehtailijat tulevat edelleenkin saamaan hallituk
selta apua ja tukea kaikissa edesottamisissaan, joiden tar
koituksena on työläisten ahdistaminen. Työläiset saavat 
odottaa hallitukselta työttömyydestä johtuvan hirveän 
puutteen lisääntymistä ja kärjistymistä eikä apua tuossa 
puutteessa. Hallituksen apua työväenluokalle ovat ne lait, 
joita laaditaan tehtailijoiden ja poliisivirkailijain neu
vottelukokouksissa. Venäjän työläiset ovat jo aikoja sitten 
antaneet arvionsa tuosta politiikasta — hallituksen „huolen- 
pidosta” työväenluokkaa kohtaan.

Sotamiesten ja matruusien, jotka vuodattivat vertaan 
Japanin sodassa, johon hallitus ryhtyi hovikoplan saalistus- 
intressien hyväksi, ja jotka ovat kotimaassaan vuo
dattaneet vertaan taistellessaan elämänsä helpottamiseksi 
ja vapautuakseen kasarmiorjuudesta, taistellessaan sen 
puolesta, että sotamieskin voisi tuntea olevansa ihminen 
eikä elukka,— sotamiesten ja matruusien ei tarvitse odottaa 
hallitukselta mitään muuta kuin entisiä väkivaltaisuuksia ja 
sortoa, ei mitään muuta kuin samaa tylyä kohtelua ja kui
vaa leipäpalaa palkaksi siitä, että he lannistavat ja nujer
tavat omia veljiään — työläisiä ja talonpoikia, jotka pyrki
vät saamaan vapauden, jotka pyrkivät saamaan maata 
talonpoikaiselle.

Hallituksen ilmoitus osoitti selvästi, että hallitus ei halua 
rauhaa kansan kanssa, vaan sotaa. Tuossa ilmoituksessa on 
jätetty sanomatta eräs seikka, jonka kansan lähettämät ja 
kansan eduille uskolliset Duuman edustajat ovat velvolliset 
sanomaan kansalle: hallitus on jättänyt sanomatta, että sen 
ilmoitus merkitsee ehdottomasti ja kiertämättömästi pää
töstä hajottaa II Duuma antamatta sille edes mahdollisuutta
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tuoda julki kansan tahtoa, tuoda julki talonpoikain, työ
läisten ja sotilaiden tarpeita, kaikkien työtätekevien tar
peita, tuoda julki kaikkea sitä, mitä väestö edustajiaan 
Duumaan saattaessaan oli evästyksissään valtuuttanut 
heidät esittämään.

Sosialidemokraattinen työväenpuolue on aina sanonut 
kansalle, että Duuma on voimaton antamaan sille vapauden 
ja maata. Duuman edustajat, jotka puolustavat työväenluo
kan ja talonpoikaisten etuja, ovat valmiit antamaan kaikki 
voimansa näiden etujen palvelemiseen ja kansan auttami
seen julistamalla Duumassa totuutta, selittämällä kaikille 
kansan miljoonajoukoille, jotka ovat hajallaan ympäri 
Venäjää, miten vahingollista kansanvastaista politiikkaa 
hallitus harjoittaa, millaisia katalia hankkeita sillä on 
kansaa vastaan, mitä lakeja ja toimenpiteitä se kieltää 
kansalta.

Mutta Duuman edustajat ja koko Duuma, jotka pystyvät 
auttamaan kansaa, eivät merkitse mitään ilman kansaa. 
Kun Venäjä on saanut hankituksi lyhyeksi ajaksi edes 
pieniä vapauksia, kun se on saanut kansan edustuslaitok
sen edes vähäksikin aikaa, niin tämä kaikki on saavutettu 
yksinomaan kansan taistelulla, vain työväenluokan, talon
poikaisten, sotamiesten ja matruusien uhrautuvaisella 
vapaustaistelulla.

Hallitus on vielä kerran julistanut sodan kansalle. Se on 
astunut tielle, joka johtaa II Duuman hajottamiseen, 
nykyisen vaalilain kumoamiseen, vanhan venäläisen itse
valtiuden vanhan järjestyksen palauttamiseen.

Työväenluokan edustajat ilmoittavat tästä koko kansalle.

Kirjoitettu helmikuun lopulla 1907
Julkaistu ensi kerran v. 1931 

XVI Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


