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PUHEENVUOROT VSDTP(b):n KK:n ISTUNNOSSA 
TAMMIKUUN 19 (HELMIKUUN 1) pnä 1918

PÖTXiKIRJAM ERKINSÖT

1

Lenin asettaa kysymyksen, minkälainen konferenssi olisi 
kutsuttava koolle? 114 Hänen mielestään vallankumouksel
lista sotaa kannattavien kanssa on puhuttava suoraan, sillä 
heidän Zwischenruf’ssaan * voidaan havaita syytös siitä, 
että toinen ryhmä puolueessa epäilee toista diplomaattisuu- 
desta rauhankysymyksessä; todellisuudessa ei mitään 
diplömaattisuutta ole, sillä välirauhaa koskevassa päätök
sessä on sanottu aivan suoraan, että kummankin osapuo
len, jos ne tahtovat keskeyttää välirauhan, on ilmoitettava 
siitä seitsemän päivää ennen sotatoimien alkamista. 
Tällä perusteella me viivyttelemme rauhan solmimisessa. 
Millainen päätös hyväksyttiin Neuvostojen kolmannessa 
edustajakokouksessa? Sellainen, jollaisen TpKK ehdotti, 
ja TpKK teki päätöksensä puolueryhmän päätöksen 
mukaisesti, puolueryhmä vuorostaan oli hyväksynyt pää
töksensä KK:n päätöksen mukaisesti. Lenin arvelee, että 
vallankumouksellista sotaa kannattavien tovereiden olisi 
parasta käydä rintamalla tullakseen siellä omakohtaisesti 
vakuuttuneiksi, että sodankäynti on aivan mahdotonta. 
Hän ei pidä konferenssin koollekutsumista tarpeellisena 
senkään vuoksi, kun sen päätökset eivät voi olla Keskus* 
komitealle velvoittavia; ehkä meidän on sen vuoksi kutsut
tava koolle puolueen edustajakokous saadaksemme tarkat 
ohjeet puolueelta. Pitkittämällä rauhanneuvotteluja me 
annamme mahdollisuuden veljeilyn jatkamiseen, ja heti 
rauhan solmimisen jälkeen voimme vaihtaa sotavankeja ja 
siten siirrämme Saksaan tavattoman paljon ihmisiä, jotka

* — v ä lih u o m a u tu s  p a ik a lta  p u h u ja n  e s iin ty e ssä . T o in
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ovat nähneet vallankumouksemme käytännössä, ovat saa
neet siitä oppia, heidän on helpompi toimia vallankumouk
sen herättämiseksi Saksassa. Sitä paitsi hän on sitä mieltä, 
että saadaksemme tarkan selvyyden siitä mitä Saksassa 
tapahtuu, meidän pitäisi lähettää Berliiniin lentäjiä, mikä 
heidän puheidensa mukaan on täysin mahdollista.

2

Lenin ehdottaa, että päiväjärjestykseen otettaisiin tosi- 
oloihin perustuva Buharinin selonteko asiaintilasta Pieta
rin komiteassa.

3

Lenin tekee konkreettisen ehdotuksen. Niille, jotka kan
nattavat konferenssin koollekutsumista, hän huomauttaa, 
ettei konferenssi poista muodostunutta juopaa. Puolueen 
edustajakokouksen koollekutsuminen on välttämätöntä, 
koska konferenssissa ainoastaan otetaan selvää puolueen 
mielipiteestä, joka pitää fikseerata. Siksi hän ehdottaa kut
suttavaksi koolle neuvottelukokouksen, jossa kaikki mieli
piteet ja kaikki katsantokannat olisivat edustettuina, sitä 
paitsi jokaista katsantokantaa pitää edustaman kolme 
henkilöä. Tämän neuvottelukokouksen tulee laatia sopimus.

4

Lenin kannattaa sitä, että neuvottelukokous kutsuttai
siin koolle kahden kolmen päivän kuluttua, kuitenkaan tee
sejä ei pidä julkaista, sillä me emme saa antaa niitä Sak
san tiedoksi. Konferenssikysymystä ei ratkaista ennen neu
vottelukokousta, mutta rauhankysymyksen lykkääminen 
edustajakokoukseen asti teesejä julkaisematta on järje
töntä.

5

Lenin ehdottaa Neuvostojen kolmannesta edustaja
kokouksesta poismatkustavien edustajien neuvottelu
kokouksen järjestämistä, mistä ei kuitenkaan tehtäisi 
mitään kirjallista selostusta.
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6

Lenin tähdentää, että puolueen ohjelmaa ei saada val
miiksi helmikuun 15 päivään mennessä, ja ehdottaa:

Neuvottelukokouksen koollekutsumista tammikuun 20 pnä 
seuraavassa kokoonpanossa: 1) Keskuskomitea, 2) sel
västi ilmaistujen mielipiteiden edustajat, nimenomaan: 
Lenin, Sokolnikov, Buharin, Obolenski ja Stukov. Jos Smir
novin, Obolenskin, Stukovin ja Pjatakovin kannanotoissa 
on erimielisyyksiä, niin siinä tapauksessa he lähettävät 
2 edustajaa, muussa tapauksessa yhden edustajan. 3) Pie
tarin komitean edustaja Fenigstein. 4) Yksi latvialainen.

Buharinin ja Lomovin tehtäväksi annetaan neuvotella 
moskovalaisten ja Pjatakovin kanssa. Jokainen ryhmä 
esittää omat teesinsä.

Julkaistu  ensi kerran o. 1922 
N . Leninin (V. U ljanovin) 
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