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PÖYTÄKIBJAMERKINTÖJl
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Lenin lukee päätöslauselman, jonka Keskuskomitea 
hyväksyi edellisessä istunnossaan. Hän tiedottaa, että pää
töslauselmaa hyväksyttäessä kaksi ääntä oli vastaan. Jos 
sitä vastustaneet toverit haluavat lausua mielipiteensä, 
niin voidaan aloittaa keskustelu, mutta nyt hän perustelee 
tämän päätöslauselman.

Jos menshevikki- ja eserräpuolueet sanoutuisivat irti 
sovittelupolitiikasta, niin niille voitaisiin ehdottaa kompro
missia. Sellainen ehdotus tehtiinkin, mutta oli selvää, että 
kyseessä olevat puolueet hylkäsivät tämän kompromis
sin *. Toisaalta taas tähän mennessä on jo käynyt selväksi, 
että joukot seuraavat meitä. Näin oli jo ennen Kornilovin 
kapinaa. Todistukseksi Lenin esittää tilastotietoja Pietarin 
ja Moskovan vaaleista. Kornilovin kapina sysäsi joukot 
entistä päättävämmin meidän puolellemme. Voimasuhde 
Demokraattisessa neuvottelukokouksessa. Tilanne on selvä: 
joko kornilovilainen diktatuuri tai proletariaatin ja talon- 
poikaisköyhälistökerrosten diktatuuri. On mahdotonta 
orientoitua joukkojen mielialan mukaan, sillä se on vaih- 
televa eikä sitä voida tietää ennakolta; meidän on pidet
tävä ohjeenamme vallankumouksen objektiivista analyysia 
ja arviota. Joukot ovat antaneet luottamuksensa bolshevi
keille ja vaativat heiltä tekoja eikä puheita, vaativat päättä
väistä politiikkaa sekä taistelussa sotaa että taistelussa rap
piotilaa vastaan. Kun perustaksi otetaan vallankumouksen 
poliittinen analyysi, käy täysin selväksi, että yksinpä 
anarkistiset esiintymisetkin vahvistavat nyt tämän.

* Ks. Teokset, 25. osa, ss. 309—315. Toim.
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Edelleen Lenin analysoi Euroopan tilannetta ja todiste
lee, että siellä vallankumouksen suorittaminen on vielä 
vaikeampaa kuin meillä; kun sellaisessa maassa kuin Sak
sassa on puhjennut kapina laivastossa, niin se todistaa, 
että sielläkin on päästy jo hyvin pitkälle. Maailmantilanne 
antaa meille useita objektiivisia todisteita siitä, että nous- 
tessamme nyt vallankumoukseen me saamme puolellemme 
koko proletaarisen Euroopan; hän todistelee, että porva
risto aikoo luovuttaa Pietarin. Siitä me voimme pelastaa 
vain ottamalla Pietarin omiin käsiimme. Kaikesta tästä 
seuraa selvä johtopäätös, että päiväjärjestyksessä on se 
aseellinen kapina, josta Keskuskomitean päätöslausel
massa puhutaan.

Mitä tulee päätöslauselmasta juontuviin käytännöllisiin 
johtopäätöksiin, niin ne on parasta tehdä sen jälkeen, kun 
on kuultu keskusten edustajain selostukset.

Sekä Venäjällä että Euroopassa käynnissä olevan luok
kataistelun poliittinen analyysi osoittaa välttämättömäksi 
mitä päättäväisimmän, mitä aktiivisimman politiikan, jol
laista voi olla vain aseellinen kapina.
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Lenin polemisoi Miljutinia ja Schottmannia vastaan ja 
todistelee, että kysymys ei ole asevoimista, kysymys ei ole 
taistelusta sotaväkeä vastaan, vaan sotaväen yhden osan 
taistelusta toista osaa vastaan. Hän ei näe pessimistisyyttä 
siinä, mitä täällä on puhuttu. Hän todistelee, että porva
riston puolella on vähäiset voimat. Tosiasiat osoittavat, 
että meillä on ylivoima vihollisiin nähden. Miksi Keskus
komitea ei voi aloittaa? Meillä olevista tiedoista ei johdu 
mitään sellaista. Ennen kuin Keskuskomitean päätöslau
selma voidaan hylätä, on todistettava, ettei rappiotilaa ole, 
että maailmantilanne ei johda mutkistumisiin. Kun 
ammattitoimihenkilöt vaativat kaikkea valtaa, niin he 
käsittävät mainiosti mitä tahtovat. Objektiiviset olosuhteet 
todistavat, että talonpoikaistoa pitää johtaa; se lähtee pro
letariaatin mukana.

Pelätään, että me emme kykene pitämään valtaa, mutta 
meillä on juuri nyt erikoiset mahdollisuudet pitää valta.

Lenin lausuu toivomuksen, että keskustelua käydään itse 
päätöslauselman sisällön pohtimisen puitteissa.
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Jos kaikki päätöslauselmat ajettaisiin karille tällä 
tavalla, niin ei parempaa voitaisi toivoakaan. Nyt Zinovjev 
puhuu, että alas tunnus „valta Neuvostoille” ja että on 
painostettava hallitusta. Kun sanotaan, että kapina on 
kypsynyt, niin salaliitoista ei voi olla puhettakaan. Jos 
kapina on poliittisesti kiertämätön, niin kapina on otettava 
taidon kannalta. Ja poliittisesti kapina on jo kypsynyt.

Juuri sen takia, että leipää riittää vain päiväksi, emme 
voi odottaa Perustavaa kokousta. Lenin kehottaa vahvista
maan päätöslauselman, alkamaan valmistautua päättäväi
sesti kapinaan ja antamaan Keskuskomitean ja Neuvoston 
tehtäväksi päättää, milloin.

4

Lenin vastaa Zinovjeville, ettei tätä vallankumousta saa 
katsoa helmikuun vallankumouksen vastakohdaksi. Itse 
asiasta hän ehdottaa seuraavan päätöslauselman:

»Kokous hyväksyy täydellisesti Keskuskomitean päätös
lauselman ja on kokonaisuudessaan sen kannalla, kehottaa 
kaikkia järjestöjä ja kaikkia työläisiä ja sotilaita valmis
tautumaan kaikinpuolisesti ja voimaperäisesti aseelliseen 
kapinaan ja tukemaan Keskuskomitean sitä varten perus
tamaa keskusta sekä ilmaisee täyden varmuutensa siitä, 
että Keskuskomitea ja Neuvosto osoittavat ajoissa otollisen 
hyökkäämishetken ja tarkoituksenmukaiset hyökkäysmene- 
telmät”.
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