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BOLSHEVIKKIEN ON OTETTAVA VALTA 1
KIRJE VSDTPrn KESKUSKOMITEALLE 

SEKÄ PIETARIN JA MOSKOVAN KOMITEOILLE

Saatuaan nyt molemmissa pääkaupungeissa työläisten 
ja sotilaiden edustajain Neuvostoissa enemmistön, bolshevi
kit voivat ja heidän täytyy ottaa valtiovalta käsiinsä.

He voivat tämän tehdä, sillä molemmissa pääkaupun
geissa vallankumouksellisten kansanainesten aktiivinen 
enemmistö on riittävän suuri saamaan joukot mukaansa, 
nujertamaan vihollisen vastarinnan, lyömään vihollisen 
hajalle, ottamaan vallan käsiinsä ja pitämään sen. Sillä 
tarjoamalla heti demokraattista rauhaa, antamalla heti 
maata talonpojille, palauttamalla ennalleen Kerenskin 
runtelemat ja hävittämät demokraattiset laitokset ja 
vapaudet bolshevikit muodostavat sellaisen hallituksen, 
jota kukaan ei voi kaataa.

Kansan enemmistö kannattaa meitä. Sen on todistanut 
pitkä ja vaikea taival toukokuun 6 päivästä elokuun 31 ja 
syyskuun 12 päivään2: se, että meillä on enemmistö pää
kaupunkien Neuvostoissa, on tulos kansan siirtymisestä 
meidän puolellemme. Samaa todistavat eserrien ja men- 
shevikkien häilymiset ja internationalistien enentyminen 
heidän keskuudessaan.

Demokraattinen neuvottelukokous ei edusta vallan
kumouksellisen kansan enemmistöä, vaan ainoastaan sovit
telun kannalla olevia pikkuporvarillisia huippukerroksia. 
Älkää antako vaalitulosten pettää itseänne, eiväthän vaalit 
vielä mitään merkitse. Verratkaa Pietarin ja Moskovan 
kaupunginduumien vaaleja ja Neuvostojen vaaleja. Verrat
kaa Moskovassa toimitettuja vaaleja ja Moskovassa 
elokuun 12 päivänä ollutta lakkoa: siinä objektiiviset tiedot
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joukkoja johtavien vallankumouksellisten ainesten enem
mistöstä.

Demokraattinen neuvottelukokous petkuttaa talonpoikais
i a  antamatta sille enempää rauhaa kuin maatakaan.

Talonpoikaisten tarpeet tyydyttää ainoastaan bolshevis
tinen hallitus.

* **

Minkä vuoksi bolshevikkien pitää ottaa valta nimen
omaan nyt?

Sen vuoksi, että odotettavissa oleva Pietarin luovutus 
huonontaa satakertaisesti mahdollisuuksiamme.

Pietarin luovuttamista me emme pysty estämään, kun 
armeijan johdossa ovat Kerenski ja kumpp.

Eikä saa jäädä ..odottamaan” Perustavaa kokousta, 
koska juuri luovuttamalla Pietarin Kerenski ja kumpp. 
saattavat milloin tahansa estää sen kokoontumisen. Vain 
meidän puolueemme voi vallan otettuaan turvata Perusta
van kokouksen koollekutsumisen, ja vallan otettuaan puo
lueemme syyttää toisia puolueita vilkutuksesta sekä todis
taa syytöksensä 3.

Englannin ja Saksan imperialistien välinen erillisrauha 
pitää ja voidaan estää vain toimimalla nopeasti.

Kansa on väsynyt menshevikkien ja eserrien häilymisiin. 
Vain voittamalla pääkaupungeissa saamme talonpojat 
mukaamme.

* *♦

Kysymys ei ole kapinan »alkamispäivästä” eikä »-het
kestä” tämän sanan suppeassa mielessä. Siitä päättävät 
vain yhdessä ne, jotka ovat kosketuksissa työläisiin ja 
sotamiehiin, joukkoihin.

Kysymys on siitä, että puolueellamme on nyt Demokraat
tisessa neuvottelukokouksessa tosiasiallisesti oma edustaja
kokouksensa, ja tämän edustajakokouksen täytyy (halusi 
tai ei, mutta sen täytyy) ratkaista vallankumouksen 
kohtalo.

Kysymys on siitä, että puolueelle tehdään selväksi sen 
tehtävä: päiväjärjestykseen on asetettava aseellinen kapina
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Pietarissa ja Moskovassa (ynnä alueella), vallan valtaa
minen, hallituksen kukistaminen. On harkittava, miten voi
daan agitoida sen hyväksi käyttämättä tuota sanontaa 
lehdistössä.

On pidettävä mielessä ja harkittava Marxin sanoja 
kapinasta: „kapina on taitoa" 4 j.n.e.

* * *

On naiivia odotella, milloin bolshevikeilla tulee olemaan 
»muodollinen” enemmistö: yksikään vallankumous ei odota 
sitä. Myöskään Kerenski ja kumpp. eivät odottele, vaan 
valmistautuvat luovuttamaan Pietarin. Juuri »Demokraat
tisen neuvottelukokouksen” surkeat häilymiset ovat omiaan 
tekemään ja tekevätkin lopun Pietarin ja Moskovan työ
läisten kärsivällisyydestä! Historia ei anna meille anteeksi, 
ellemme ota nyt valtaa käsiimme.

Etteikö sitä varten ole koneistoa? Koneisto on: Neuvos
tot ja demokraattiset järjestöt. Kansainvälinen tilanne on 
juuri nyt, englantilaisten ja saksalaisten erillisrauhan 
aattona meille edullinen. Rauhan tarjoaminen kansoille 
juuri nyt merkitsee voittoa.

Valtaamalla vallan samanaikaisesti sekä Moskovassa 
että Pietarissa (ei ole tärkeää kumpi aloittaa; Moskovakin 
voinee aloittaa) me voitamme ehdottomasti ja varmasti.

N. Lenin

Kirjoitettu syyskuun 12—14 
(25—27) pnä 1917
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