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AVOIN KIRJE
TALONPOIKAIN EDUSTAJAIN 

YLEISVENÄLÄISEN KOKOUKSEN OSANOTTAJILLE

Toverit — talonpoikain edustajat!
Venäjän sosialidemokraattisen työväenpuolueen (bol

shevikkien) Keskuskomitea, johon minulla on kunnia kuu
lua, aikoi valtuuttaa minut edustamaan puoluettamme 
talonpoikain edustajakokouksessa. Kun en ole tähän men
nessä voinut sairauteni vuoksi täyttää tuota tehtävää, 
haluan kääntyä puoleenne tällä avoimella kirjeellä ter- 
vehtiäkseni talonpoikaisten yleisvenäläistä kokousta ja 
osoittaakseni lyhyesti ne syvälliset erimielisyydet, jotka 
erottavat meidän puolueemme „sosialistivallankumouksel- 
listen” ja „menshevikkisosialidemokraattien” puolueesta.

Nämä syvälliset erimielisyydet koskevat kolmea tärkeintä 
kysymystä: kysymystä maasta, sodasta ja valtioraken- 
teesta.

Kaiken maan tulee kuulua kansalle. Kaikki tilanherrojen 
maat tulee siirtää lunastusmaksutta talonpojille. Tämä on 
selvää. Kiistellään siitä, pitääkö talonpoikien ottaa viipy
mättä haltuunsa paikkakunnilla kaikki maat maksamatta 
tilanherroille mitään maanvuokraa ja odottamatta Perus
tavan kokouksen koollekutsumista vai eikö pidä?

Meidän puolueemme on sitä mieltä, että pitää ottaa, ja 
kehottaa talonpoikia ottamaan paikkakunnilla viipymättä 
ja mahdollisimman järjestyneestä kaikki maat haltuunsa, 
sallimatta missään tapauksessa omaisuuden tärvelemistä 
ja suunnaten kaikki ponnistukset viljan ja lihan tuotannon 
lisäämiseen, sillä sotilaat kärsivät rintamalla hirveää 
puutetta. Perustava kokous päättää lopullisesti maan käy
töstä, mutta etukäteen, nyt, heti paikalla, kevätkylvöä 
varten, sen käytöstä eivät kuitenkaan voi määrätä muut
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kuin paikalliset elimet, sillä Väliaikainen hallituksemme, 
tilanherrojen ja kapitalistien hallitus, pitkittää Perustavan 
kokouksen koollekutsumista eikä ole vielä tähän mennessä 
määrännyt edes sen koollekutsumisaikaa.

Etukäteen voivat maasta määrätä vain paikalliset elimet. 
Pellot on ehdottomasti kylvettävä. Talonpoikain enemmistö 
pystyy paikan päällä määräämään järjestyneesi maan käy
töstä, kyntämään ja kylvämään kaikki pellot. Se on välttä
mätöntä, jotta voitaisiin parantaa rintamasotilaiden ravin
toa. Sen vuoksi ei saa jäädä odottelemaan Perustavaa 
kokousta. Me emme millään muotoa kiellä sitä, että Perus
tavan kokouksen oikeutena on julistaa lopullisesti maa 
koko kansan omaisuudeksi ja säätää sen käyttöehdot. Mutta 
etukäteen, nyt heti, tänä keväänä, talonpoikien pitää itse 
määrätä maan käytöstä paikan päällä. Sotilaat voivat ja 
heidän pitääkin lähettää rintamalta edustajiaan maa
seudulle.

Edelleen. Jotta koko maa joutuisi työtätekevien huostaan, 
sitä varten tarvitaan ehdottomasti kaupunkilaistyöläisten 
ja talonpoikaisköyhälistön (puoliproletaarien) lujaa liittoa. 
Ilman tällaista liittoa ei voida voittaa kapitalisteja. Ja ellei 
heitä voiteta, niin mikään maan siirtäminen kansan huos
taan ei pelasta kansaa kurjuudelta. Maa ei kelpaa syötä
väksi, mutta rahatta, pääomatta ei saa mistään kalustoa, 
juhtia, siementä. Talonpoikien ei pidä luottaa kapitalistei- 
hin eikä rikkaisiin talonpoikiin (he ovat samanlaisia 
kapitalisteja), vaan ainoastaan kaupungin työläisiin. Vain 
näiden kanssa liittoutuneena talonpoikaisköyhälistö saa 
aikaan sen, että niin maa, rautatiet, pankit kuin tehtaatkin 
siirtyvät kaikkien työtätekevien omaisuudeksi, ilman sitä, 
pelkästään maan siirtämisellä kansan huostaan, ei voida 
tehdä loppua puutteesta ja kurjuudesta.

Joillakin Venäjän paikkakunnilla työläiset ovat jo ryhty
neet järjestämään työväenvalvontaa (-kontrollia) teh
taissa. Sellainen työväenvalvonta on edullista talonpo
jille— se johtaa tuotannon lisääntymiseen ja tuotteiden 
hintojen alenemiseen. Talonpoikien pitää kaikin voimin 
tukea tuota työläisten aloitetta eikä uskoa työläisiin koh
distettuja kapitalistien parjauksia.

Toinen kysymys — kysymys sodasta.
Tämä sota on anastussotaa. Sitä käyvät kaikkien maiden 

kapitalistit uusien alueiden valtaamiseksi ja liikevoittojensa
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lisäämiseksi. Työtätekevälle kansalle tämä sota ei missään 
tapauksessa tuo eikä voikaan tuoda mitään muuta kuin 
tuhoa, kauhuja, hävitystä ja metsäläistymistä. Sen vuoksi 
meidän puolueemme, luokkatietoisten työläisten puolue, 
köyhien talonpoikien puolue, tuomitsee jyrkästi ja ehdotto
masti tämän sodan, kieltäytyy puolustamasta toisen maan 
kapitalisteja toisen maan kapitalistien edessä, kieltäytyy 
tukemasta kapitalisteja, olkootpa he minkä maan kapitalis
teja hyvänsä, pyrkii sodan mahdollisimman pikaiseen 
lopettamiseen siten, että kapitalistit kukistetaan kaikissa 
maissa, että kaikissa maissa suoritetaan työväenvallan- 
kumous.

Meidän nykyisen, uuden Väliaikaisen hallituksen 10 mi
nisteriä kuuluu tilanherrojen ja kapitalistien puolueisiin 
ja 6 „narodnikkien” (..sosialistivallankumouksellisten”) 
ja „menshevikkisosialidemokraattien” puolueisiin. Meidän 
vakaumuksemme on se, että narodnikit ja menshevikit 
tekevät suuren ja kohtalokkaan virheen, kun menevät 
kapitalistien hallitukseen ja suostuvat yleensä kannatta
maan sitä. Sellaiset miehet kuin Tsereteli ja Tshernov 
toivovat voivansa saada kapitalistit lopettamaan pikem
min ja rehellisemmin tämän anastussodan. Mutta nämä 
narodnikkien ja menshevikkien puolueiden johtajat ereh
tyvät: todellisuudessa he auttavat kapitalisteja valmistele
maan venäläisten sotajoukkojen hyökkäystä Saksaa vas
taan, toisin sanoen pitkittämään sotaa, lisäämään ennen 
kuulumattoman raskaita uhreja, joita Venäjän kansa on 
kantanut sodan hyväksi.

Olemme vakuuttuneita siitä, että kaikkien maiden kapita
listit pettävät kansaa kun he lupaavat pikaista ja oikeuden
mukaista rauhaa ja todellisuudessa pitkittävät anastus- 
sotaa. Venäjän kapitalistit, joiden käsissä oli vanha Väli
aikainen hallitus ja joiden käsissä on entiseen tapaan myös 
uusi hallitus, eivät ole halunneet edes julkaista niitä salai
sia ryöstösopimuksia, joita entinen tsaari Nikolai Romanov 
solmi Englannin, Ranskan ja muiden maiden kapitalistien 
kanssa valloittaakseen turkkilaisilta Konstantinopolin, riis
tääkseen itävaltalaisilta Galitsian, turkkilaisilta Armenian 
j.n.e. Väliaikainen hallitus on antanut ja antaa edelleenkin 
vahvistuksensa näille sopimuksille.

Meidän puolueemme on sitä mieltä, että ne ovat 
samanlaisia rikollisia ryöstösopimuksia kuin ryövärien —
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saksalaisten kapitalistien ja heidän rosvokeisarinsa Vilhel- 
min sopimukset liittolaistensa kanssa.

Työläisten ja talonpoikain veren ei pidä vuotaa kapita
listien ryöstötarkoitusperien saavuttamisen hyväksi.

Tämä rikollinen sota pitää lopettaa pikemmin ja siten, 
että ei solmita erillisrauhaa Saksan kanssa, vaan yleinen 
rauha, eikä kapitalistien välistä rauhaa, vaan työtätekevien 
joukkojen välinen rauha kapitalisteja vastaan. Siihen on 
olemassa vain yksi tie: kaiken valtiovallan siirtäminen 
täydellisesti työläisten, sotilaiden ja talonpoikain edusta
jain Neuvostoille niin Venäjällä kuin muissakin maissa. 
Vain tällaiset Neuvostot kykenevät todellisuudessa estä
mään kapitalisteja pettämästä kansoja ja pitkittämästä 
sotaa.

Ja nyt olen päässyt kysymykseen, joka on asettamistani 
kysymyksistä kolmas ja viimeinen: valtion rakennetta kos
kevaan kysymykseen.

Venäjän tulee olla demokraattinen tasavalta. Siitä on 
samaa mieltä yksinpä tilanherrojen ja kapitalistien enem
mistö, ne, jotka ovat aina kannattaneet monarkiaa, mutta 
ovat nyt tulleet vakuuttuneiksi siitä, että Venäjän kansa 
ei millään hinnalla anna palauttaa monarkiaa. Kapitalistit 
ovat nyt kohdistaneet kaikki ponnistuksensa siihen, että 
tasavalta Venäjällä muistuttaisi mahdollisimman suuresti 
monarkiaa ja että se voitaisiin mahdollisimman helposti 
muuttaa jälleen monarkiaksi (monissa maissa on ollut 
useita esimerkkejä sellaisesta). Sen vuoksi kapitalistit 
haluavat säilyttää kansan yläpuolella olevan virkamies
kunnan, poliisilaitoksen ja kansasta erotetun vakinaisen 
armeijan, joka on ei-valinnallisten kenraalien ja upseerien 
komennon alainen. Kenraalit ja upseerit, elleivät he ole 
valinnallisia, ovat taas miltei aina tilanherrojen ja kapita
listien keskuudesta lähteneitä. Se tunnetaan jopa maail
man kaikkien tasavaltojenkin kokemuksesta.

Sen vuoksi meidän puolueemme, luokkatietoisten työläis
ten ja köyhien talonpoikien puolueen, tavoitteena on toisen
lainen demokraattinen tasavalta. Me haluamme sellaisen 
tasavallan, jossa ei ole kansaa pilkkanaan pitävää poliisi
laitosta; jossa kaikki virkamiehet, alhaalta ylös asti, ovat 
vain valinnallisia, sellaisia, jotka voidaan vaihtaa kansan 
vaatimuksesta milloin hyvänsä ja joiden palkka ei ylitä 
hyvän työmiehen palkkaa; jossa koko armeijan päällystö
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on samaten valinnallinen ja vakinainen armeija, joka on 
erotettu kansasta ja luovutettu kansalle vieraiden luokkien 
komennettavaksi, vaihdetaan yleiseen kansan aseistukseen, 
kansanmiliisiin.

Me haluamme sellaisen tasavallan, jossa kaikki valta 
valtiossa, alhaalta ylös asti, kuuluu täydellisesti ja yksin
omaan työläisten, sotilaiden, talonpoikien y.m. edustajain 
Neuvostoille.

Työläiset ja talonpojat muodostavat väestön enemmis
tön. Vallan tulee kuulua heille eikä tilanherroille ja kapita
listeille.

Työläiset ja talonpojat muodostavat väestön enemmis
tön. Vallan ja hallinnan tulee kuulua heidän Neuvostoilleen 
eikä virkamiehille.

Tällaiset ovat meidän katsomuksemme, toverit talonpoi
kain edustajat! Olemme lujasti vakuuttuneita siitä, että 
kokemus osoittaa pian mitä laajimmille kansanjoukoille 
narodnikkien ja menshevikkien politiikan virheellisyyden. 
Kokemus on näyttävä pian joukoille, että kapitalistien 
kanssa tehtävän sopimuksen avulla ei voida pelastaa 
Venäjää, joka samoin kuin Saksakin ja muut maat on peri
kadon partaalla, ei voida pelastaa sodan näännyttämiä 
kansoja. Kaikki kansat voi pelastaa vain kaiken valtio
vallan siirtäminen välittömästi väestön enemmistön käsiin.

Pietari, toukokuun 7 pnä 1917.
N. Lenin

Julkaistu toukokuun 24 (II) pnä 1917 
„Soldatskaja Pravda"  lehden 
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