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Toverit, tätä edeltäneeseen Ylimääräiseen talonpoikain 
edustajain kokoukseen osallistuin bolshevikkiryhmän enkä 
Kansankomissaarien Neuvoston edustajana; aivan samoin 
esiinnyn nytkin, koska pidän tärkeänä, että te, talonpoi
kain edustajain kokoukseen osallistujat, saisitte tietää 
bolshevikkipuolueen mielipiteen.

Tultuani tänne kuulin osan viimeisen puhujan puheesta, 
jossa hän puoleeni kääntyen sanoi teille, että minä tahdon 
hajottaa teidät pistinten avulla. Toverit, Venäjä on jo 
jättänyt taakseen ajan, jolloin joku hallitsi sitä. Te tiedätte, 
että siitä lähtien, kun armeija käänsi aseensa val
loittamaan vapautta, siitä lähtien, kun asetakkiset talon
pojat ovat saaneet kokoontua ja sopia asioista asetakitto- 
mien talonpoikien kanssa, ei ole sellaista voimaa, joka 
kykenisi kahlitsemaan kansan tahdon, talonpoikien ja työ
läisten tahdon.

Toverit, haluan sanoa teille, miten me käsitämme loka
kuun 25 päivän kumouksen. Toverit, täällä sanottiin, että 
vallankumouksen uusi aalto ehkä pyyhkäisee pois Neuvos
tot. Minä sanon: sitä ei tule tapahtumaan. Olen aivan 
varma, että Neuvostot eivät tuhoudu koskaan; lokakuun 
25 päivän vallankumous on todistanut sen meille. Neuvos
tot eivät tuhoudu koskaan, sillä niitä muodostui jo ensim
mäisen vallankumouksen päivinä v. 1905, niitä on muodos
tunut myös Helmikuun vallankumouksen jälkeen eikä 
kenenkään henkilökohtaisesta aloitteesta, vaan kansan
joukkojen tahdosta, alhaaltakäsin. Kaikkinaiset rajoitukset,
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kaikkinaiset muodollisuudet ovat tällöin mahdottomia, sillä 
Neuvostot on perustettu kansan tahdosta, ja kansalla on 
oikeus kutsua minä hetkenä hyvänsä pois edustajansa. 
Neuvostot ovat ylempiä elimiä kuin mitkään parlamentit, 
mitkään Perustavat kokoukset. ( H ä l i n ä ä ,  h u u t o j a :  
„se on vale!”.) Bolshevikkipuolue on aina sanonut, että 
Neuvostot ovat ylin elin. Ei voida sanoa, että se on val
hetta, sillä monarkian kukistaneet Euroopan vallanku
moukset ovat Perustavan kokouksen avulla muodostaneet 
porvarillisen tasavallan. Sellaista vallankumousta, jollai
nen on tapahtunut meillä, ei ole ollut vielä milloinkaan 
eikä missään. Sanotaan, että lokakuun 25 päivän vallan
kumous antoi vain „bolshevikkihallituksen”. Minä voin 
sanoa, että Kansankomissaarien Neuvostossa on muitakin 
kuin bolshevikkeja. Ne teistä, jotka muistavat työläisten 
ja sotilaiden edustajain Neuvostojen ensimmäisen edus
tajakokouksen, tietävät varmasti, että bolshevikeilla oli 
silloin vähemmistö; mutta sitten, tultuaan kokemuksen 
perusteella vakuuttuneeksi siitä, mihin sovintopolitiikka 
johtaa, kansa antoi työläisten ja sotilaiden edustajain 
Neuvostojen toisessa edustajakokouksessa enemmistön 
bolshevikkipuolueelle. Kun minulle sanotaan ja vihollis- 
lehdistössä huudetaan, että pistimet voivat kääntyä Neu
vostoja kohti, niin nauran sille. Pistimet ovat työläisten, 
sotamiesten ja talonpoikain käsissä, ja heidän käsissään 
ne eivät koskaan käänny Neuvostoja kohti. Ja suunnatkoon 
vastavallankumous pistimiä Neuvostoja vastaan, Neuvos
tot eivät pelkää niitä.

Siirtyessäni tarkastelemaan kysymystä Perustavasta 
kokouksesta minun on sanottava, että Perustavasta 
kokouksesta voi olla apua vain silloin, kun kansa itse kehit
tyy vapaasti ja rakentaa uutta elämää. Ja kysyn teiltä: 
onko sellaista olemassa?

Sanon teille sen, minkä te kaikki tiedätte: ..sapatti on 
ihmistä varten eikä ihminen sapattia varten”. Te tiedätte, 
toverit, miten Perustava kokous valittiin. Se on eräs edis- 
tyksellisimpiä valitsemistapoja, koska silloin ei valita 
yksilöitä, vaan puolueen edustajia. Ja se on askel eteen
päin, koska vallankumousta eivät tee yksilöt, vaan puo
lueet. Kun toimitettiin Perustavan kokouksen vaalit, oli 
olemassa yksi eserräpuolue, puolue, jolla on enemmistö
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Perustavassa kokouksessa. Nyt ei sellaista enää ole. Ehkä 
te sanotte, että senkin ovat bolshevikit saaneet aikaan? 
Ei, toverit, se on yleinen laki. Aina ja kaikkialla kansa 
jakautuu hitaasti ja työläästi kahteen leiriin: osattomien, 
nöyryytettyjen leiriin, niiden leiriin, jotka taistelevat kaik
kien työtätekevien paremman tulevaisuuden puolesta,— ja 
niiden leiriin, jotka tavalla tai toisella tukevat tilanherroja 
ja kapitalisteja. Vaaleja toimitettaessa kansa ei valinnut 
niitä, jotka ilmentävät kansan tahtoa, sen toivomuksia. 
Te sanotte, että me olemme julistaneet koko kadettipuo
lueen kansan viholliseksi.— Kyllä, olemme tehneet sen 
täyttäen työläisten ja sotilaiden edustajain Neuvos
tojen toisen edustajakokouksen tahdon. Ja nyt, kun olemme 
rauhan kynnyksellä, kolme vuotta jatkuneen kauhean teu
rastuksen päättymisen kynnyksellä, olemme vakuuttuneita, 
että kaikki työtätekevät, kaikki maat vaativat sitä. Hitaasti 
ja vaikeasti käy imperialismin kukistaminen Euroopassa, 
ja kaikkien maiden imperialistit saavat nyt nähdä, että 
kansalla on voimaa ja että voimallaan se nujertaa kaikki 
ne, jotka ovat haittana sen tiellä. Kun jotkut järjestävät 
kapinaa työläisiä ja talonpoikia vastaan, Neuvostoja vas
taan ja toisella kädellään osoittavat kunniakasta Perusta
van kokouksen valtakirjaa, niin me emme voi jättää sitä 
sikseen. Heinäkuussa meille sanottiin: ..julistamme teidät 
kansan vihollisiksi”. Ja me vastasimme: ..koettakaa”. Olisi
vatpa herrat porvarit ja heidän kannattajansa koettaneet 
sanoa sen avoimesti kansalle; mutta he eivät tehneet sitä, 
he turvautuivat kaikenlaisiin salavihjauksiin, parjaukseen 
ja lokaan. Kun porvaristo aloitti kansalaissodan, olimme 
sen silminnäkijöitä; porvaristo nostatti junkkarikoululais- 
ten kapinan, mutta me voittajat olimme heille, voitetuille 
armollisia. Teimme enemmänkin: säilytimme heidän soti
laallisen kunniansakin. Ja nyt, Perustavaa kokousta koolle 
kutsuttaessa me sanomme: kun saapuu 400 Perustavan 
kokouksen jäsentä, niin avaamme sen. Me näemme, että 
kadettien salaliitto jatkuu, näemme, että »he järjestävät 
kapinaa Neuvostoja vastaan kultasäkin, voitonhimon ja 
rikkauden nimessä, ja julistamme heidät avoimesti kansan 
vihollisiksi. Samaan aikaan kun saamme lähipäivinä tie
toomme rauhanehdot, kun saamme välirauhan, kun maa- 
komiteain jäseniä ei enää vangita, kun tilanherrain maita 
konfiskoidaan, kun tehtaat ja muut tuotantolaitokset
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alistetaan valvontaan, he järjestävät salaliittoa meitä vas
taan, Neuvostoja vastaan. Ja me sanomme, että he, kadetti- 
puolue, porvariston puolue, ovat kansan vihollisia, ja me 
tulemme taistelemaan heitä vastaan.
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