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PUHEENVUOROJA VSDTP(b):n KK:n ISTUNNOSSA 
HELMIKUUN 23 pnä 1918

PÖYTÄKIRJAMEBKINNÖT

1
Tov. Lenin on sitä mieltä, että vallankumouksellisen 

sanahelinän politiikka on lopetettava. Jos tätä politiikkaa 
jatketaan vieläkin, niin hän eroaa sekä hallituksesta että 
Keskuskomiteasta. Vallankumouksellinen sota vaatii ar
meijaa, mutta sitä ei ole. On siis hyväksyttävä ehdot 586.

2

Tov. L e n i n .  Eräät ovat moittineet minua uhkavaati
muksen esittämisen johdosta. Esitän sen äärimmäisessä 
tapauksessa. Kun keskuskomitealaisemme puhuvat kan
sainvälisestä kansalaissodasta, niin se on pilkantekoa. 
Kansalaissotaa käydään Venäjällä, mutta sitä ei ole Sak
sassa. Agitaatiota tulemme harjoittamaan edelleenkin. Me 
harjoitamme sitä vallankumouksin emmekä sanoin. Sekin 
jää voimaan. Stalin on väärässä sanoessaan, että voidaan 
olla allekirjoittamatta 587. Nämä ehdot on allekirjoitettava. 
Ellette allekirjoita niitä, niin kolmen viikon kuluttua alle
kirjoitatte Neuvostovallan kuolemantuomion. Nämä ehdot 
eivät kajoa Neuvostovaltaan. En epäröi lainkaan. En aseta 
uhkavaatimusta peruuttaakseni sen. En tahdo vallanku
mouksellista sanahelinää. Saksan vallankumous ei ole vielä 
kypsynyt. Se vaatii kuukausia. Ehdot on hyväksyttävä. Jos 
sittemmin seuraa uusi uhkavaatimus, niin tilanne on oleva 
jo toinen.
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3

Tov. L e n i n .  Minäkin pidän vallankumouksellisen 
sodan valmistelua välttämättömänä. Sopimusta voidaan 
tulkita eri tavoin, ja me tulemme tekemään niin. Demobili- 
soinnilla on tässä puhtaasti sotilaallinen merkitys. Meillä 
oli myös ennen sotaa armeija. Vallankumoukselliseen 
sotaan on valmistauduttava vakavasti. Olen aivan varma, 
että väestöjoukot ovat rauhan kannalla.

4

Lenin ehdottaa äänestettäväksi: 1) hyväksytäänkö heti 
saksalaisten ehdot, 2) aletaanko valmistella heti vallan
kumouksellista sotaa, 3) järjestetäänkö heti kysely Pietarin 
ja Moskovan Neuvostojen valitsijain keskuudessa.

5
Tov. Lomov kysyy, onko Vladimir IIjitshistä sallittavaa äänetön tai 

julkinen agitaatio rauhan allekirjoittamista vastaan.
Tov. Lenin vastaa myöntävästi.

6
Koska muutamat Keskuskomitean jäsenet ovat ilmoittaneet eroavansa 

kaikista vastuunalaisista neuvosto- ja puolueviroista 58S, J. M. Sverdlov 
ehdottaa, että Keskuskomitean jäsenet hoitaisivat tehtäviään edustaja
kokoukseen saakka ja suorittaisivat puoluepiireissä agitaatiotaan.

Tov. Lenin kannattaa Sverdlovin asettaman kysymyksen 
käsittelyä, koska ensinnäkin allekirjoittamiseen on kolme 
päivää aikaa, toiseksi ratifiointiaikaa on kaksitoista päi
vää ja siis voidaan saada selville puolueen mielipide ja jos 
se sanoo vastustavansa allekirjoittamista, niin ratifiointi 
ei tapahdu, mutta koska meillä on tänään ajan puute, hän 
ehdottaa lykättäväksi kysymyksen huomiseen.

7

Tov. Stalin esittää kysymyksen, eikö virkaero merkitse itse asiassa 
puolueesta eroamista.

Tov. Lenin sanoo, ettei Keskuskomiteasta eroaminen 
merkitse puolueesta eroamista.
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8

Tov. Lenin ehdottaa, että toverit voisivat poistua istun
noista äänestämisen ajaksi ja olla allekirjoittamatta mitään 
asiakirjoja, ettei tarvitsisi kantaa vastuuta, mutta heidän 
ei pitäisi jättää hoitamatta asioita Neuvostossa.
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