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KIRJE VKP:n JÄRJESTÖILLE 
PUOLUEEN EDUSTAJAKOKOUKSEEN 

VALMISTAUTUMISESTA

Hyvät toverit!
Puolueen edustajakokous on määrätty maaliskuun 27 päi

väksi. Edustajakokouksen työjärjestys on julkaistu95, ja 
kaikki puoluejärjestot ovat tietenkin jo alkaneet valmistau
tua edustajakokoukseen. Puolueen Keskuskomitea katsoo 
olevansa velvollinen esittämään eräitä näkökantojaan tätä 
valmistautumistyötä silmällä pitäen.

Puolueemme, joka on 15 vuotta (1903—1917) kestäneellä 
sitkeällä taistelullaan todistanut olevansa kiinteässä yhtey
dessä Venäjän työväenluokkaan, kykenevänsä taistelemaan 
työväenluokan keskuudessa ilmenevää porvariston vaiku
tusta vastaan ja johtamaan proletariaatin vallankumouk
sellista taistelua mitä erilaisimmissa ja vaikeimmissa 
oloissa, täytyi luonnollisesti ottaa Lokakuun vallankumouk
sesta lähtien tehtäväkseen myös proletariaatin diktatuurin 
tehtävien välitön ratkaiseminen. Sen vuoksi puolueemme 
edustajakokouksella on mitä tärkein merkitys ei ainoastaan 
koko työväenliikkeen, vaan myös Neuvostovallan rakennus
työn, Venäjän ja tietyssä määrin kansainvälisenkin kommu
nistisen liikkeen johtamisen kannalta katsoen.

Tämä puolueemme edustajakokouksen merkitys on sitä
kin suurempi, mikä johtuu nykyisen ajankohdan erikoi
suuksista, kun Neuvostovallalla on suoritettavanaan mitä 
vaikein tehtävä — siirtyminen sen koko huomion vaati
neista sotilaallisista tehtävistä rauhanomaisen taloudelli
sen rakennustyön tehtäviin.

Puolueemme jäsenmäärä on kasvanut suuresti pääasiassa 
sen vuoksi, että suuret määrät työläisiä ja talonpoikia liit
tyi puolueeseen puolueviikkojen aikana, joita järjestettiin
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vallankumouksemme vaikeimpana kautena, kun Judenitsh 
ja Denikin olivat lähimpänä Pietaria ja Moskovaa. Työläi
set ja talonpojat, jotka liittyivät puolueeseen näinä vaikeina 
aikoina, ovat vallankumouksellisen proletariaatin ja riis
toa harjoittamattoman talonpoikaisten parhainta ja luote- 
tuinta johtajistoa. Tehtävänämme on auttaa mahdollisim
man nopeasti, menestyksellisesti ja asiallisesti näiden 
nuorten puolueen jäsenten lisävalmentamisessa, auttaa 
kasvattamaan heistä mahdollisimman tietoisia kommunis
min rakentajien kaadereita, jotka pystyvät hoitamaan mitä 
vastuullisimpia toimia ja ovat samalla mitä kiinteimmässä 
yhteydessä joukkoihin, s.o. työläisten ja vierasta työtä riis- 
tämättömien talonpoikien enemmistöön.

Nykyisen historiallisen ajankohdan erikoisuuksia vastaa
vasti edessä olevan edustajakokouksen työjärjestyksen 
keskeisimpänä kysymyksenä on taloudellinen rakennustyö 
ja muun muassa päähallintojen, keskushallintojen ja 
yleensä Neuvostovallan elinten työläistämisen turvaavat 
toimenpiteet, menetelmät ja keinot sekä sen tulokset.

Tämän kysymyksen tulee muodostua puolueen edustaja
kokouksen peruskysymykseksi, sillä Venäjän neuvostora- 
kennustyön peruskysymyksenä (ja koska Venäjästä on tullut 
maailmanvallankumouksen kehto, niin huomattavassa mää
rin myös kansainvälisen kommunistisen liikkeen kysymyk
senä) on siirtyminen verisellä rintamalla käydystä taiste
lusta taisteluun verettömällä rintamalla, työn rintamalla ja 
sekasortoa vastaan käytävän sodan rintamalla Venäjän 
koko kansantalouden jälleenrakentamiseksi, parantami
seksi, uudelleenjärjestämiseksi ja kehittämiseksi.

Suurten valtion elintarvikevarantojen muodostaminen ja 
kuljetus, tuhotun kulkulaitoksen jälleenrakentaminen, näi
den toimenpiteiden toteuttaminen sotilaallisella nopeudella, 
sotilaallisella tarmolla ja sotilaallista kuria noudattaen; 
rinnan tämän kanssa ja erottamattomassa yhteydessä sen 
kanssa Neuvostovallan hallintokoneiston „työläistäminen”, 
sabotoijien ja byrokraattien karkottaminen sieltä, työn tuot
tavuuden kohottaminen mahdollisimman korkeaksi, maan 
kaikkien voimien jännittäminen äärimmilleen maan talou
den jälleenrakentamiseksi — sellainen on olosuhteiden tiu
kasti sanelema tehtävä, joka ei siedä lykkäystä ja jonka 
ratkaiseminen vaatii miljoonilta työläisiltä ja talonpojilta 
rajatonta vallankumouksellista tarmoa.
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Puolueen edustajakokouksen on otettava huomioon työ- 
armeijan, tämän nuoren ja uuden instituution kokemus, sen 
on otettava huomioon Neuvostovallan kaikkien elinten kol
matta vuotta jatkuneen toiminnan kokemus ja hyväksyttävä 
monia sellaisia päätöksiä, jotka tekevät koko sosialistiselle 
tasavallallemme mahdolliseksi suunnata kaksinkertaisella 
järkkymättömyydellä, päättäväisyydellä, tarmolla ja asian
tuntemuksella kaikki työtätekevien joukkojen voimat rat
kaisemaan parhaalla mahdollisella tavalla lykkäystä sietä
mätöntä tehtävää, jona on rappiotilan nopea ja täydellinen 
lopettaminen.

Kehotamme kaikkia puolueen jäseniä, kaikkia puoluejär- 
jestöjä keskittämään tämän tehtävän täyttämiseen mah
dollisimman paljon voimia niin kaikkien neuvostoelinten 
käytännöllisessä työssä kuin myös edustajakokoukseen 
valmistautumisessa. Nämä tehtävät sulautuvat näet yhte
näiseksi erottamattomaksi kokonaisuudeksi.

Puhtaasti teoreettisten pohdiskelujen, yleisistä kysymyk
sistä käytyjen väittelyjen ja periaatteellisten päätöslausel
mien hyväksymisen aika on onneksi ohi. Se on jo läpikäyty 
aste, se on eilen ja toissa päivänä ratkaistu tehtävä. On 
kuljettava eteenpäin, on kyettävä ymmärtämään, että rat
kaistavanamme on nyt praktillinen tehtävä, että rappiotilan 
mitä nopein lopettaminen on käytännön tehtävä, joka on 
ratkaistava kaikin voimin, aito vallankumouksellisella 
tarmokkuudella, yhtä antaumuksellisesti kuin parhaat 
toverimme, puna-armeijalaiset — työläiset ja talonpojat — 
taistelivat voittaen Koltshakin, Judenitshin ja Denikinin.

On kuljettava eteenpäin, on katsottava eteenpäin, edus
tajakokoukselle on tehtävä selkoa puolueen kaikkien jäsen
ten yhteistoimin ja yhteisvoimin, harkitusti ja huolellisesti 
analysoimasta taloudellisessa rakennustyössä saadusta 
k ä y t ä n n ö l l i s e s t ä  k o k e m u k s e s i  a.

Olemme oppineet yhtä ja toista, ja kulkeaksemme eteen
päin, tehdäksemme lopun rappiotilasta meidän ei tarvitse 
aloittaa alusta eikä järjestää kaikkea uudelleen, vaan on 
osattava käyttää hyväksi mahdollisimman täydellisesti jo 
olevia aikaansaannoksia. Mahdollisimman vähän yleisiä 
uudelleenjärjestelyjä, mahdollisimman paljon asiallisia, 
käytännössä kokeiltuja, jo tuloksiensa perusteella tarkis
tettuja toimenpiteitä, menettelytapoja, keinoja ja ohjeita 
perustavoitteemme saavuttamiseksi: on „työläistettävä”
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entistä enemmän, entistä laajemmin, entistä nopeammalla 
vauhdilla ja entistä paremmin hallintokoneistoamme, on 
vedettävä yhä enemmän työläisiä ja työtätekeviä talonpoi
kia mukaan teollisuuden ja ylipäänsä kansantalouden joh
toon — on vedettävä mukaan ei ainoastaan joitakin par
haimman työkokemuksen saaneita talonpoikia ja työläisiä, 
on saatava ehdottomasti myös ammattiliitot osallistumaan 
siihen suuremmassa mitassa, on vedettävä lisäksi mukaan 
työläisten ja talonpoikien puoluejaottomat konferenssit —, 
on vedettävä mukaan välttämättä kaikki porvarilliset spe
sialistit (sillä heitä meillä on tavattoman vähän), s.o. spe
sialistit, jotka ovat saaneet kasvatuksensa porvarillisissa 
oloissa ja omaksuneet porvarillisen kulttuurin hedelmät, on 
tehtävä niin, että työtätekevät joukkomme, kuten puolue
ohjelmamme vaatii, todella oppisivat heiltä ja samalla 
toteuttaisivat käytännössä sen, että ..porvarilliset spesia
listit voisivat työskennellä käsi kädessä tietoisten kommu
nistien johtamien työläisjoukkojen kanssa” (kuten puolue
ohjelmassamme sanotaan) — juuri tällaisia ovat käytännöl
liset perustehtävämme.

Toverit! Tähän saakka olemme kyenneet voittamaan 
ennen kuulumattomat vaikeudet, joita historia on asettanut 
ensimmäisen sosialistisen tasavallan tielle, sillä proleta
riaatti on käsittänyt oikein diktaattorin tehtävänsä, s.o. 
kaikkien työtätekevien johtajan, organisaattorin ja kasvat
tajan tehtävänsä. Me olemme kyenneet voittamaan, sillä 
olemme määritelleet oikein mitä kiireellisimmän, tärkeim
män ja päivänpolttavimman tehtävän ja keskittäneet siihen 
todella kaikkien työtätekevien, koko kansan kaikki 
voimat.

Sotilaalliset voitot ovat helpommin saavutettavissa kuin 
taloudellinen voitto. Paljon helpompi oli voittaa Koltshak, 
Judenitsh ja Denikin kuin on poistaa vanhat pikkupor
varilliset tavat, suhteet, tottumukset ja taloudelliset olot, 
joita puoltavat ja luovat monet miljoonat pienisännät 
työläisten nähden, yhdessä heidän kanssaan ja heidän 
keskuudessaan.

Voiton saavuttamiseksi tällä alalla tarvitaan enemmän 
määrätietoisuutta ja kärsivällisyyttä, enemmän lujuutta ja 
sitkeyttä, johdonmukaisempaa toimintaa ja suurempaa ja 
laajamittaista järjestely- ja hallintataitoa. Meiltä, takapa
juiselta kansakunnalta, puuttuu ennen kaikkea tätä.
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Jännittäkööt kaikki puolueen jäsenet voimansa, jotta he 
voisivat tehdä puolueen edustajakokoukselle selkoa saa
dusta, analysoidusta ja yleistetystä käytännöllisestä koke
muksesta. Jos me jännitämme kaikki voimamme ja kyke
nemme huolellisesti, harkiten, asiallisesti kokoamaan, tar
kistamaan ja analysoimaan nimenomaan käytännöllisen 
kokemuksen, nimenomaan sen, mitä kukin meistä on tehnyt 
ja vienyt päätökseen, nähnyt, mitä hänen vierellään on 
tehty ja viety päätökseen, niin silloin ja vasta silloin 
puolueemme edustajakokous ja sen jälkeen myös kaikki 
neuvostoelimemme ratkaisevat käytännöllisen tehtävän: 
kuinka on pikimmin ja varmimmin tehtävä loppu rappio- 
tilasta.

Aikamme tunnuslause on: yleisiä kysymyksiä käsittele
vien kokousten muuttaminen sellaisiksi kokouksiksi, joissa 
tehdään yhteenvetoja käytännöllisestä kokemuksesta. On 
otettava huomioon käytännöllinen kokemus tehdäksemme 
lopun siitä, mikä on vahingollista ja summeerataksemme 
kaiken sen, mikä on arvokasta, määritelläksemme selvästi 
monet lähimmät käytännölliset toimenpiteet ja toteuttaak
semme ne hinnalla millä hyvänsä, mistään uhrauksista 
välittämättä — juuri näin me käsitämme nykyhetken tehtä
vät ja puolueen edustajakokouksen tehtävät.

Izvestija  TsK RK P(b)“ M  IS, 
maaliskuun 2 pnä 1920

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


