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PUBLISISTIN PÄIVÄKIRJASTA
(AIHEITA KEHITELTÄVÄKSI) 5es

1. „Nyt ei tarvitse pelätä pyssymiestä.”
1 bis*: Köyhälistön asunnot ja huoltaminen elintarvik-, 

keillä.
1 ter**: Toistaiseksi vielä varttumattoman Neuvosto

vallan heikot puolet.
2. „Propagandaa teoin.”
3. Agitaattorinko vai prokuraattorin avulla?
4. Käytännöllisyys ja „positiivinen toiminta”.
5. Järjestelytoiminta ja kansan keskuudesta nousseet 

järjestäjät.
5 bis: vrt. „Pravda” ennen huhtikuun 4 päivää järjes-

telytoiminnan ihmeistä S66. .
6. Suhtautumisemme anarkisteihin.
6 bis: Anarkisteja väärinkäsityksen vuoksi,— kärsimät

tömyyden vuoksi,— mielialaltaan,— vaistomaisesti.
7. Työläisiin kuuluvat tyytymättömät.
8. Intelligenssin kankeutta ja leväperäisyyttä.
9. Onko kapitalistien vastarinta murrettu. (Kiltin 

Peshehonovin historiallinen sanonta 567.)
9 bi s .  Kansalaissota, sen merkitys, sen rasitukset (yli- 

loikkarit), sen väistämättömyys vuosina 1917—18.
10. Sortavien ja sorrettujen kansakuntien kansallinen 

shovinismi.
10 bis: Pikkuporvariston loismaisuus ja Suomen sosiali

demokratian petturuus.
11. Miten „valloitetaan” Venäjän sosialistisen neuvosto

tasavallan puolelle muut kansakunnat yleensä ja varsinkin 
kansakunnat, joita isovenäläiset ovat tähän asti sortaneet?

12. Riistäjien lannistaminen.

* — toistamiseen. Toim.
** — kolmannen kerran. Toim.
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13. Miten kilpailu on järjestettävä?
14. Tilinpito ja valvonta sosialismin perusolemuksena.
14 b i s: Lentävien valvojien ryhmät.
14 ter: Veijareita vallankumouksissa.
15. Onko johdettava laitoksia vai väiteltävä sosialis

mista?
16. Työläisten kurinalaisuus ja kulkurien tottumukset.
16a. Varkaat kuolemanrangaistukseen ja punakaartilais

ten ammuttaviksi.
17. Missä suhteessa kulkurit ja intellektuellit ovat suku

laisia?
17 bis. „Oikeistolaisbolshevismi”; onko annettava sille

sijaa puolueessamme?
18. Perustava kokous ja Neuvostojen sosialistinen tasa

valta.
Vallankumouksen aallot eivät vieri toinen toisensa jäl

keen tasaisesti, yhtä pitkin väliajoin eivätkä samalla 
tavalla.

18 bis: Porvariston muodollinen demokraattisuus ja 
(versus*) millä tavalla proletariaatti nostaa kansan sotaan 
porvaristoa vastaan.

18 t er:  Demokratia ja (versus) proletariaatin diktatuuri.
19. Lainaus Plehanovin vuonna 1903 pitämästä pu-

t
V rt. 18 ter

heesta 568. Missä suhteessa „he” ovat kärsi
neet täydellisen aatteellisen vararikon? 
(pikkuporvarit, sosialistiopportunistit, men- 
shevikit, oikeistolaiset ja tshernovilaiset 
eserrät, novajazhizniläiset ja kumpp.).

20. „Erillisrauha”, sen vaarallisuus ja sen mahdollinen 
merkitys. Onko erillisrauha „sovinto” („sovittelupolitiik- 
kaa”) imperialistien kanssa?

20 b is . Erillisrauha ja velvollisuutemme kansainvälistä 
proletariaattia kohtaan. „Die Deutschen brauchen eine Nie- 
derlage” 569.

21. Vallankumouksen asteet eli vaiheet. Luokkavoimien 
ja liittolaisten ottaminen lukuun. Rauha ja maa — Venä
jällä.

* — verrattuna. ТЫт.
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22. Imperialistien provokaatio: annapa meille sopiva 
tekosyy kuristaa mitä pikimmin sinut, Neuvostojen tasa
valta!

22 bis: „Pravda” 24. XII: „Heidän suunnitelmansa.” 
Lloyd Georgen historialliset sanat. „Venäjän kustannuk
sella.” 570

23. Vallankumouksellisten internationalistien siirtyminen 
„puolustuksen kannalle”.

24. Neuvostojen sosialistisen tasavallan kansainvälinen 
politiikka.

25. Vallankumouksellinen sanahelinä ja vallankumouk
sellinen velvollisuus vallankumoussotakysymyksessä.

26. Millä tavalla vallankumouksellista sotaa on „valmis
teltava”?

27. Valtaa pitävän proletariaatin vallankumouksellinen 
sota voi olla vain sotaa vakiintuneen sosialismin puolesta.

28. Ensin on voitettava Venäjän porvaristo, sitten tais
teltava ulkoista, ulkomaista, vierasmaalaista porvaristoa
vastaan.

2 9. Vallankumouksen vaikeuksia Länsi-Euroopan „lois- 
eläjä”-maissa.

31 *. Vallankumoukset ovat historian lokomotiiveja. 
Lokomotiivi on saatava vauhtiin ja pidettävä se raiteilla.

32. Nostettava pohjimmaisimmat pohjakerrokset histo
rialliseen luovaan toimintaan: Mit dem Umfang der 
geschichtlichen Action wird auch der Umfang der Masse 
zu nehmen, deren Action sie ist. „Historiallisen toiminnan 
laajentaminen on yhteydessä myös tätä toimintaa suoritta
vien joukkojen määrälliseen laajenemiseen.” 571

33. ё; dei* **.

On jo valloitettu: 
a. Maksimi demokraattisuutta 
p. Konkreettisesti ensimmäiset 

askeleet sosialismia kohti 
y. Rauha ja maa___________

34. Finanssit ja elintarvikkeet.
Keskus- ja paikalliset laitokset.

35. Keinottelijain ja sabotoijien „jahtaaminen”.
♦ Järiestvsnum#»ro (30) on käsikirjoituksesta Jäänyt pois. Toim.

** — hankittu ikiajoiksi. Toim.
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36. Raha. Sen merkitys. Sen vetäminen „kruunun kas
saan”.

37. Teollisuuden kansallistaminen ja työ työläisten „vel
vollisuutena”.

38. Valtion ulkomaankauppamonopoli.
39. Fiskus („Kruunun kassa”) ja tämän käsitteen muut

tuminen sosialistisessa vallankumouksessa.
40. Pankit — tilinpidon muoto.

(Pjatakovin kirjoitus „Pravdassa” 572.)
41. „Ajan voittaminen” =  erillisrauha (kunnes alkaa 

yleiseurooppalainen vallankumous).
42. [ Kolme „merkkipäivää”. [„Tappiot” 20. IV ja 3. VII 

versus voitto 25. X.
43. Tämän „tappion” vertaaminen erillisrauhaan.
44. Työn jako ja tuotteiden jako =  2S *.

Taloudelliset kysymykset:
Kansallisuuskysymys:
Poliittiset kysymykset:
Järjestelykysymykset:
Kansainvälinen politiikka:

Kirjoitettu 25.-28. joulukuuta 1917 
(7.—10. tammikuuta 1918)

Julkaistu ensi kerran v. 1929 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
Xl Lenin-kokoelmassa

* — Summa summarum — yhteenveto. Toim.


