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VSDTP:n KESKUSKOMITEAN ISTUNTO 
LOKAKUUN 10 (23) pnä 1917 <•

PÖVTÄKIRJAMEKKINTÖJi

1

ALUSTUS

Lenin toteaa, että syyskuun alusta on ollut havaittavissa 
jonkinlaista välinpitämätöntä suhtautumista kapinakysy- 
mykseen. Tämä on kuitenkin sallimatonta, jos asetamme 
vakavasti tunnuksen vallan valtaamisesta Neuvostoille. 
Sen vuoksi olisi pitänyt jo aikoja sitten kiinnittää huomiota 
kysymyksen teknilliseen puoleen. Mutta nyt lienee otolli
nen aika huomattavalta osaltaan jo menetetty.

Siitä huolimatta kysymys on erittäin kärkevä, ja ratkai
seva hetki on lähellä.

Kansainvälinen tilanne on sellainen, että meidän on 
otettava aloite käsiimme.

Se, mitä on suunnitteilla alueen luovuttamisesta Nar
vaan asti sekä Pietarin luovuttamisesta, pakottaa meitä 
yhä tiukemmin päättäväiseen toimintaan.

Myös poliittinen tilanne vaikuttaa suuresti tähän suun
taan. Heinäkuun 3—5 päivinä olisi ratkaiseva toiminta 
meidän taholtamme kärsinyt haaksirikon sen takia, ettei 
enemmistö seurannut meitä. Sen jälkeen meidän nousumme 
on tapahtunut jättiläisaskelin.

Joukkojen absentismi ja välinpitämättömyys on selitet
tävissä sillä, että joukot ovat väsyneet puheisiin ja päätös
lauselmiin.

Enemmistö on nyt meidän puolellamme. Tilanne on 
poliittisesti täysin kypsynyt vallan siirtämiseen.

Agraariliike kulkee myös tähän suuntaan, sillä on selvää, 
että tämän liikkeen sammuttamiseksi tarvitaan sankaril
lisia voimia. Tunnus kaiken maan luovuttamisesta talon
pojille on tullut talonpoikain yhteiseksi tunnukseksi. Näin
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ollen poliittinen tilanne on kypsynyt. Pitää puhua teknilli
sestä puolesta. Siitä riippuu nyt kaikki. Mutta me olemme 
taipuvaisia puolustuskantalaisten perässä pitämään kapi
nan järjestelmällistä valmistelua jonain poliittisen synnin 
tapaisena.

On järjetöntä odottaa Perustavaan kokoukseen asti, joka 
aivan ilmeisesti ei tule kannattamaan meitä. Odottaminen 
merkitsee tehtävämme mutkistamista.

Alueen edustajakokousta ja Minskistä saatua ehdo
tusta 49 on käytettävä hyväksi ryhtyäksemme päättäväisiin 
toimenpiteisiin.

Julkaistu ensi kerran v. 1922 Julkaistaan pöytäkirjamerkintöjen
ttProletar$kaja Revoljutsija” käsinkirjoitetun kappaleen mukaan
aikakauslehden 10. numerossa
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2

PÄÄTÖSLAUSELMA

Keskuskomitea toteaa, että niin Venäjän vallankumouk
sen kansainvälinen asema (kapina Saksan laivastossa sel
vimpänä ilmauksena sosialistisen maailmanvallankumouk
sen kehkeytymisestä koko Euroopassa ja Venäjän vallan
kumouksen tukahduttamiseen tähtäävän imperialistien 
keskinäisen rauhan solmimisen vaara) kuin sotatilannekin 
(Venäjän porvariston sekä Kerenskin ja kumpp. ilmeinen 
päätös Pietarin luovuttamisesta saksalaisille) sekä prole
taarisen puolueen saama enemmistö Neuvostoissa — kaikki 
tämä yhdessä talonpoikaiskapinan ja sen tosiasian kanssa, 
että kansan luottamus on kääntynyt meidän puolueemme 
puolelle (vaalit Moskovassa), ja vihdoin toisen kornilovi- 
laiskapinan ilmeinen valmistelu (sotajoukkojen poistami
nen Pietarista, kasakkain siirtäminen Pietarin edustalle, 
Minskin piirittäminen kasakkajoukoilla y.m.) — kaikki 
tämä asettaa päiväjärjestykseen aseellisen kapinan.

Todeten näin ollen, että aseellinen kapina on kiertämä
tön ja täysin kypsynyt, Keskuskomitea kehottaa kaikkia 
puolueen järjestöjä menettelemään tämän mukaisesti ja 
tältä näkökannalta käsittelemään ja ratkaisemaan kaikki 
käytännölliset kysymykset (Pohjoisalueen Neuvostojen 
edustajakokousta, sotajoukkojen poisvetämistä Pietarista, 
moskovalaisten ja minskiläisten esiintymistä y.m.s. koske
vat kysymykset).

Julkaistu ensi kerran v. 1922 Julkaistaan
„Proletarskaja Revoljutsija" käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 10. numerossa


