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EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI PERUNAN 
HINNOISTA96

1) Kiinteiden perunan hintojen voimaan saattamista lykä
tään 1. X saakka.

2) Tilastollisen Keskushallinnon tehtäväksi annetaan:
mobilisoida viipymättä tilastohallinnon kaikki voimat

(a) arvioimaan perunasatoa;
(ß) luetteloimaan ja rekisteröimään keskisuuret ja suu
ret perunanviljelijät
ensivuoroisesti lähellä Moskovaa sijaitsevissa, eniten 
perunaa viljelevissä kuvernementeissa; 
sitten muissa perunanviljelykuvernementeissa.

Tilastollisen Keskushallinnon johtaja velvoitetaan selosta
maan huomenna, perjantaina, ja sitten 2 kertaa viikossa, mi
hin toimenpiteisiin on ryhdytty.

3) Elintarvikekomissariaatti velvoitetaan käsittelemään 
kiireisesti (yhdessä Sisäasiain komissariaatin ja Moskovan 
edustajien neuvoston kanssa) kysymys siitä, miten voidaan 
ottaa käyttöön nimelliset (perunaa myyneiden isäntien anta
mat) kuitit, jotka oikeuttavat kuljettamaan perunaa vapaasti 
hevosilla, rautateitse ja vesitse.

4) Elintarvikekomissariaatti velvoitetaan mobilisoimaan 
viipymättä maksimimäärä voimia kyetäkseen järjestämään 
25. VIII mennessä vähintään 40 milj. perunapuudan kiireelli
set massahankinnat vapaisiin hintoihin ja tämän perunan 
kuljetuksen pääkaupunkien valtionvarastoihin ja sotilasvarik- 
koihin.

5) Tähän työhön on vedettävä mukaan joukoittain työläisiä 
ammattiliittojen ja teollisuuskuvernementtien neuvostojen 
kautta.
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6) Elintarvikekomissariaatti velvoitetaan tekemään sel
koa tämän operaation kulusta ja sen valmistelutoimenpiteistä 
(sekä esittämään sitä koskevat numerotiedot) huomenna, 
perjantaina, ja sitten 2 kertaa viikossa.

7) Elintarvikekomissariaatille myönnetään perunanhankin- 
toja varten 500 milj. ruplaa.

8) Tämän päätöksen 1. § julkaistaan heti huomenna97.

Kirjoitettu elokuun 22 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkoistaan

X X I Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KÖYHÄLISTÖKOMITEAIN TOIMITTAMASTA 
KULAKKIEN SIEMENVILJAN 

TAKAVARIKOIMISESTA

Eikö pitäisi lisätä?
köyhälistökomiteat takavarikoikoot viljaa siemeneksi kulakki- 
pohatoilta ja, ellei voida takavarikoida nyt heti, niin aina
kin myöhemmin on välttämättä perittävä pohatoilta se sie
menvilja, joka otetaan väliaikaisesti köyhälistöä varten maa
tilojen viljavarastoista.98

Kirjoitettu elokuussa 1918
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan
XVI I I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

TALOLLISTEN
LUONTOISVEROTUSASETUKSESTA99

1
ASETUKSEN PERUSKOHDAT

Ehdotus on muokattava uudelleen 4 päivässä seuraavasti:
1) Äärimmäisen yleistajuinen johdanto 

(a) ylijäämät ja tasasuhtaisuus
(maan sosialisointilain 17., 12. y.m. pykälät100)

(ß) porvariston täydellinen pakkoluovutus 
NB III (t) rikasta talonpoikaa ei pakkoluovuteta, vaan verote- 

III taan oikeudenmukaisesti, lujasti
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(8) keskivarakas talonpoikaista — lievä verotus 
(e) köyhälistö — ei minkäänlaista.

2) Itse lakiin on sisällytettävä jako köyhään (ei mitään ve
rotusta), keskivarakkaaseen (erittäin lievä verotus) ja rik
kaaseen talonpoikaistoon.

3) Köyhälistöksi laskettava ei <  kuin 40%, keskivarakkaiksi 
ei <  kuin 20%.

4) Keskivarakkaiden verotusta on alennettava h y v i n  suu
resti.

5) Alueiden neuvostojärjestöille annetaan oikeus asettaa ky
symys rikkaiden verotusnormien muuttamisesta.

6) Köyhälistölle on annettava oikeus saada osa sadosta (elin
tarvikkeiksi ja kylvöjä varten).

2

HUOMAUTUKSIA ASETUSEHDOTUKSEN 
JOHDOSTA

NB
(1) Eivät kaikki 2 miljoonaa ole kulakkeja.
(2) Rikas talonpoika saattaa olla hyvin vauras olematta 

orjuuttaja y.m.
(3) Kapitalistit me pakkoluovutamme ja takavarikoimme hei

dän omaisuutensa, rikasta talonpoikaa e mme .
(4) Jos kulakit nousevat kapinaan ja tekevät vastarintaa, 

omaisuus takavarikoidaan.
Kirjoitettu syyskuun 21 pnä 1918

Julkaistu ensi kerran: 
peruskohdat 1931

X VIII Lenin-kokoelmassa; J и Ikäistään
huomautukset 1945 käsikirjoituksen mukaan

XXXV Lenln-kokoelmassa

KKN:n PÄÄTÖKSEEN VAROJEN 
MYÖNTÄMISESTÄ KÖYHÄLISTÖKOMITEAIN 

YLLÄPITOON 
2x6V .=  13

V i i k o n  k u l u e s s a .
Tilapäisesti ja ehdollisesti siihen saakka, kunnes yhdiste

tään edustajien neuvostoihin tai suoritetaan toimivallan 
jako.
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Ohjeet siitä, kenelle annetaan ja millä ehdoilla.
On säädettävä saajan vastuuvelvollisuus eikä seuraavia eriä 

saa missään tapauksessa maksaa ennen kuin on tehty tilitys 
ensimmäisestä.

Maksut suoritetaan Elintarvikekomissariaatin kautta101.

Kirjoitettu lokakuun 15 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan
XVI I I  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KKN:n PÄÄTÖKSEEN METSÄNHAKKUISTA

Kuljetusta koskevien numerotietojen tarkastus ja yhteen
vedot vuosilta 1917 ja 1918.

Kuinka suuri osa metsänhakkuulaitoksista on yhdistetty?
Tarkat tiedot metsänhakkuuosaston ja muiden laitosten 

keskinäisten suhteiden rakenteesta.
Käytännölliset toimenpiteet keinottelun vastustamiseksi.
Kaikkien matkalla ja Moskovassa olevien halkovarastojen 

pakkoluovutus.
Toimenpiteet, joilla turvataan viljan* pakollinen kulje

tus asemille102.

K irjoitettu  lokakuun 15 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan

X X I Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

LAKIEN TIUKKAA NOUDATTAMISTA 
KOSKEVAN PÄÄTÖKSEN TEESILUONNOS

I. Laillisuutta on tehostettava (tai noudatettava erittäin 
ankarasti), sillä VSFNTrn lakien perusteet on säädetty.

II. Lait eivät saa rajoittaa kiireellisiä s o t a t o i m e n -  
p i t e i t ä vastavallankumouksen torjumiseksi, jos: 

(a) asianomainen neuvostovirasto tai viranomainen 
ilmoittaa tarkasti ja muodollisesti, että kansalaissodan 
ja vastavallankumousvastaisen taistelun erikoiset olo
suhteet vaativat ylittämään lakien puitteet;

• Tässä on todennäköisesti virhe. Kansankomissaarien Neuvoston hyväk'
symässä päätöksessä puhutaan halkojen kuljetuksesta.  T o i m .
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(ß) tällaisesta ilmoituksesta tiedotetaan viipymättä 
kirjallisesti KKNille ja lähetetään jäljennös paikalli
sille ja asianosaisille viranomaisille.

III. Kaikissa niissä tapauksissa, kun neuvostovallan viran
omaisten tai virastojen välillä syntyy selkkauksia tai 
kahnausta tai väärinkäsityksiä tahi kiistaa toimivallan 
rajoista y.m.s., kaikki kyseiset henkilöt ja virastot ovat 
velvollisia laatimaan viipymättä aivan suppean pöytä
kirjan, jossa on ehdottomasti osoitettu päivämäärä, 
paikka, viranomaisten tai virastojen nimet ja mainittu 
lyhyesti (ei selitetty) asian olemus. Pöytäkirjan jäljen
nös toimitetaan ehdottomasti toiselle osapuolelle.

IV. Samanlaiset suppeat pöytäkirjat on velvollinen laati
maan jokainen neuvostovallan viranomainen tai virasto, 
jos kuka tahansa Tasavallan kansalainen tekee valituk
sen tämän viranomaisen tai viraston minkä tahansa toi
menpiteen (tai vitkutuksen y.m.) johdosta. Valituksen 
tehneelle kansalaiselle toimitetaan ehdottomasti jäljen
nös ja toinen ylemmälle virastolle.

V. Ilmeisen perusteettomasta karkeaksi rikokseksi katsot
tavasta pöytäkirjan vaatimisesta uhkaa syytteeseen 
pano.

VI. Kieltäytyminen antamasta pöytäkirjaa, johon on selväs
ti kirjoitettu viranomaisen nimi, on raskas virkarikos.

Ehdotan: KK hyväksyy periaatteessa ja antaa Oikeusasiain 
kansankomissariaatin tehtäväksi muotoilla tämän ase
tukseksi103.

2/XI 1918.
Lenin

Julkaistu ensi kerran 1942 Julkaistaan
X X X I V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI 
LASTENKODEISTA104

1) Sosiaalihuollon komissariaatin asetusehdotus hylätään.
2) Sosiaalihuollon ja Kansanvalistusasiain komissariaattien 

tehtäväksi annetaan sopia 5. VI 1918 annetun asetuksen 3. §



V Ä E S T Ö N  E L I N T A R V I K E H U O L L O N  J Ä R J E S T Ä M I S E S T Ä 75

vastaavasti (Asetuskokoelman 507. artikla, n:o 39) siirtämis- 
järjestyksestä ja -ajasta106.

3) Kumpikin komissariaatti velvoitetaan kokoamaan ja 
esittämään KKNille 2 kuukauden kuluessa tiedot orpokotien 
ja muiden niiden kaltaisten laitosten tosiasiallisesta tilasta, 
määrästä y.m.

Kirjoitettu marraskuun 19 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan

X X I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

LISÄYS ASETUSEHDOTUKSEEN 
VÄESTÖN ELINTARVIKEHUOLLON 

JÄRJESTÄMISESTÄ

e) Osuusliikkeiden varastoja ja kauppoja ei kunnallis
teta*.

Niillä paikkakunnilla, joilla neuvostovallan paikalliselimet ovat 
ennen k.o. asetuksen julkaisemista kansallistaneet tai kunnallistaneet 
osuusliikkeet ja pakkoluovuttaneet tai takavarikoineet osuuskauppojen 
tavaravarastot, on perustettava uudelleen kaikki nämä osuusliikkeet, 
palautettava niille kaikki tavarat, puuttuvasta tavaraerästä on teh
tävä tilitys eikä osuusliikkeiden lailliselle toiminnalle saa vastedes 
asettaa esteitä.

Huomautus:

Osuusliikkeitä uudelleen järjestettäessä on pidettävä eh
dottomasti huoli siitä, etteivät vastavallankumoukselliset 
tai kulakit pääse ohjaamaan niiden toimintaa väärään suun
taan ja että köyhälistökomiteat sekä paikallisneuvostot ehdot
tomasti valvovat niitä tiukasti.106

Kirjoitettu marraskuun 21 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkoistaan
XVI I I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaon

Hyväksytyssä asetuksen tekstissä: »kansallisteta». Toini.
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PUOLUSTUSNEUVOSTON TEHTÄVISTÄ 
JA TYÖN JÄRJESTELYSTÄ107

Työläisten ja talonpoikien 
puolustusneuvoston 1. istunto

1. XII  1918.
1. Y leiskatsaus teh

täviin.
2. Lisättävä am

mattiliitoista.
3. Töiden suoritus

järjestys.

l

Y l e i s k a t s a u k s e n  
aiheet:

1. Elintarvikeasiat
2. Rautatieliikenne
3. Sotilashuolto
4. Sivistyneistön mobilisointi
5. Teknisten voimien »
6. Polttoaine.
7. Valtionvalvonta ja Ylin so- 

tilasinspektio.

2

I. Tehtävä Elintarvikekomissariaatille — 
laadittava 4 päivän sisällä hankintojen jou- Militari- 
duttamis- ja lisäämissuunnitelma, lähetettävä sointi 
Puolustusneuvostolle

Elintarvikeasiain komissariaatissa on muodostettava osas
to huolehtimaan elintarvikkeiden jakelun parantamisesta, ja- 
kelukoneiston parantamisesta.

Yhdistetään Yli-intendentuuri ja Elintarvikekomissa- 
riaatti | -f- kulkulaitoksen elintarviketoimikunta|. Elintar- 
vikekomissariaatti velvoitetaan käsittelemään sellaiset 
kysymykset kuin (a) elintarvikkeiden toimittaminen Tu-
lan patruunatehtaan |-(-Simbirskin patruunatehtaan || 3.
vuorolle

(b) puna-armeijalaisten muona-annoksen myöntäminen 
työläisille turpeennostossa ja hiilenlouhinnassa Mos
kovan alueella s e k ä  p o l t t o p u i d e n  h a n 
k i n n a s s a .
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II. Palkintoasiain valiokun- II kysymystä tutkimaan 
ta. Yhteisvastuuta koskevien muodostettu 3 komissiota. 
asiain komissio.

Valtionvalvonta. Lentävä valvonta.
HL_____________________________________
IV ja V. Krasinille

Krasin -f- Nevski +  Gorbunov108
VI. Polttoainekomissio: Lenin,

Rykov,
Volkovski,
Nevski,
Radtshenko.109

Kysymys valtuutetuista vs* urakoitsijat.
VII. Ylin sotilasinspektio.

3
1) Elintarvikekomissariaatti velvoitetaan esittämään pikai

sesti suunnitelma, miten voidaan lisätä ratkaisevasti niin 
viljan- kuin myös rehunhankintoja.

2) kolmikkojen määrää lisättäessä niihin on nimitettävä 
paikallisia elintarvikehankintaelinten työntekijöitä.

3) tov. Krasinin tehtäväksi annetaan suorittaa kiireellinen 
tutkimus Pietarin jalkinevarastojen hyväksikäytöstä. 
(Elintarvikekomissariaatin obervarasto** Hodynkalla)

4) velvoitetaan tiedottamaan viipymättä puheenjohtajalle 
lyhyesti vaatimukset tai lyhyet maininnat epäkohdista.

Kirjoitettu joulukuun 1 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1931 J и Ikäistään
XVI I l  Lenin^kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS PUOLUSTUSNEUVOSTON 
POLTTOAI NEKOMISSIO N PÄÄTÖKSEKSI110

7= 1) Radtshenko, polttoaineviisikon puheenjohtaja, omistaa 
|_päivittäin enintään 2 tuntia Turvekomitealle.

2) Metsäkollegiota kehotetaan tekemään jo tänään viralli- 
I_nen valitus sen johdosta, että varojen antoa pitkitetään111.

* — versus — verrat tuna;  suhteessa. T o i m .
* *  Saks.  ober — ylin .  Tarkoitetaan varastoa,  jo k a  oli V S F N T :n  Elintarv i-

keaslain kansankomissariaat in  välittömässä hall innassa . T o i m .
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1) Metsäkollegion tehtäväksi annetaan sopia 2 päivän kuluessa 
Sotalaitoksen kanssa

a) laista, joka koskee asepalveluksen lykkäämistä 
metsä- ja ajotyöläisten kohdalta

b) laista, joka koskee väestön mobilisointia metsä
töihin.

2) Maatalouskomissariaattia vaaditaan täyttämään viipy
mättä KKTNm määräys ja julkaisemaan metsäkollegion 
valvomana huomenna, 3. XII, päätös hakkuupalstojen 
määräämisestä ja hakkuulupien antamisesta.

3) Maatalouskomissariaatin ylintä metsäosastoa varoitetaan, 
että jos vitkutus jatkuu ja metsäkollegiolta tulee vielä 
yksikin valitus, ylimmän metsäosaston henkilökunta vangi
taan ja pannaan syytteeseen.

4) Metsäkollegiolle annetaan oikeus tarkastaa kaikkien ta- 
loushaarojen varastoissa sahojen ja kirveiden määrä (t.s. 
annetaan lupa tarkastaa varastokirjat ja varastot).

2/XII. V. Uljanov (Lenin)

Kirjoitettu joulukuun 2 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan

X X I  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

YEK:n TOIMINTAA KOSKEVAT 
EHDOTUKSET112

Johtajien tulee olla puolueen jäseniä, jotka ovat olleet 
puolueessa vähintään kaksi vuotta.113

On muokattava uudelleen YEKm kulkulaitososaston ohje
säännöt.114

On vahvistettava a m m a t t i l i i t t o -  ja puoluejärjestö- 
jen oikeus mennä takaukseen henkilön puolesta.

Valheellisten ilmiantojen tekijöitä on vainottava ankaram
min ja rangaistava ampumalla.

Kansankomissaareille on annettava oikeus mennä takauk
seen henkilön puolesta, kun kaksi kollegion jäsentä allekirjoit
taa pyynnön.

Oikeus osallistua tutkinnan suorittamiseen myönnetään115 
j.n.e.
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Teknikkovoimien ja yleensä sivistyneistön rekisteröinnin 
voimaan saattamisen yhteydessä on varoitettava, että ne, 
jotka eivät ole rekisteröineet itseään, menettävät oikeuden 
takaustodistusten saantiin.

On laajennettava viipymättä valituksia ja asiain joudut
tamista koskevia pyyntöjä käsittelevää YEKm osastoa.
Kirjoitettu joulukuun 3 pnä 1918

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
X X I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUKSIA ELINTARVIKEHANKINTOJEN 
JOUDUTTAMISESTA JA LISÄÄMISESTÄ11"

1) elintarvikearmeijan sotilaat on vaihdettava
2) jälkeen jääville seuduille y.m. erikoiskomissaareja, jär

jestäjiä, joille erikoistehtävät ja palkkiot...
3) Elintarvikekomissariaatin koneisto, uudistus ja ko

neiston »ravistelu».
4) t у ö I ä i s i n s p e k t i o...
Konkreettisten yksityiskohtaisten tehtävien suunnittelu 

erillisiä, paikallisia kansantalousneuvostoja varten, kilpailu- 
haasteet...

Paikalliset sotilasviranomaiset velvoitetaan antamaan elin- 
tarvikehankintaelinten käyttöön n e  j a  n e  (määrättävä 
mitkä) sotilasyksiköt suorittamaan »elintarvikearmeijan» teh
täviä.
Kirjoitettu joulukuun 4 pnä 1918

Julkaistu ensi kerran 1931 Julkoistaan
XVI I I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

TYÖVÄEN ELINTARVIKEINSPEKTION 
JÄRJESTÄMISTÄ KOSKEVAN 

SÄÄNNÖSLUONNOKSEN JOHDOSTA117

•1
LUONNOS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI 

Säännöllisesti
1) tarkastettava konkreettisia tapauksia, joissa tietyt tehtä

vät, Elintarvikekomissariaatin ja elintarvikehankintaelin-
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ten tarkasti määräämät tehtävät suoritetaan nopeasti;
2) järjestettävä yhteyksiä työläis- ja muihin työtätekeviin 

joukkoihin ja mobilisoitava niitä, säännöllisesti osallis
tumaan elintarvikkeiden kuljetukseen ja jakeluun, aluksi 
todistajina, sitten inspektion jäseninä;

3) k a i k k i  työläisinspektion elimet on velvoitettava teke
mään joka viikko selkoa toiminnastaan ammattiliittojen 
paikallis- ja keskuselimille;

4) neuvottelevia jäseniä...*

2
HUOMAUTUKSIA SÄÄNNÖSLUONNOKSEN JOHDOSTA

Kyseistä luonnosta on korjattava siihen suuntaan, että 
(1) työväen elintarvikeinspektion tehtäväksi asetettaisiin 
selvästi ei ainoastaan asiainhoitoon perehtyminen, vaan pää
asiallisesti elintarvikehankintaelinten toimintaan liittyvien 
konkreettisten tapausten tosiasiallinen tarkastus elintarvik
keiden hankinnan, kuljetuksen ja jakelun alalla;

— edelleen (2) työväen elintarvikeinspektion velvollisuu
desta luoda elintarvikepolitiikan ja työläis- sekä muiden työ
tätekevien joukkojen välinen yhdysside ja saada ne osallistu
maan yhtenä miehenä (ensi toimenpiteenä osallistuminen 
todistajina) elintarvikeasiain hoitoon.

(3) — että työväen elintarvikeinspektio velvoitettaisiin 
tekemään joka viikko selostus toiminnastaan työväenluokan 
ja muun työtätekevän väestön laajoille joukoille ennen kaik
kea ammattiliittojen kautta.
Kirjoitettu joulukuun 5 pnä 1918

Julkaistu ensi kerran 1931 Julkoistaan
XVI I I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

PATRUUNAKOMISSION ISTUNNOSSA TEHTYJÄ 
MERKINTÖJÄ118

P a t r u u n a k o m i s s i o n  1. i s t u n t o  j o u 
l u k u u n  5 p n ä  1 9 1 8
Tulan patruunatehdas.
Toimenpiteet tuottavuuden kohottamiseksi:

* Käsikirjoitus katkeaa tähän. Toim.
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U u s i  j o h t o k u n t a .
P a l k i n n o t .
3. v u o r o  (+  2000 henkilöä). 
V a p a u t u m i n e n  riippuvaisuussuhteesta työn
välitystoimistoon (Tulan).
Kaluston l i s ä ä m i n e n  (Pietarissa jäljellä olevasta). 
Tuotannon tilinpito ja tilastointi: joka viikko. 
Ulkomaiset esikuvat.
Kuinka saadaan kootuksi kautta Venäjän hyviä am
mattimiehiä?
Spesialistien kutsuminen ulkomailta.
Tehtävä Tieteellis-tekniselle osastolle.
Tuotannon oikean viikoittaisen tilinpidon järjestäminen.
Patruunia päivässä yhtä työläistä kohden:

1916 : 240 
1918 : 225

T e h t a a n  t u o t a n t o k y k y
1916 maximum : 35 miljoonaa 
1918: kuukaudet XII — 16—18—20 

(mahdollisesti jopa 25—27) milj.
1919: I — 16—20

II — 18—25
III — 20—27
IV — 22—29
V — 25—31

VI — 28—33
VII — 35

Kuukauden tai kahden kuluttua järjestettävä 3 vuoroa.

Kirjoitettu joulukuun 5 pnä 1918
Julkaistu ensi kerran 1942 Julkoistaan
X XX I V  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

VKP(b):n KK:n PÄÄTÖSEHDOTUKSEEN 
YLEIS VENÄLÄISEN PANKKIVIRKAILIJAIN 

KOKOUKSEN KOOLLEKUTSUMISESTA

Pankkivirkailijain (kummankin liiton) edustajakokous vii
pymättä, 10 päivän kuluessa, ja tasapuoliset toimikunnat 
edustajakokouksen koollekutsumista varten.119
fl-1108
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Samanlaiset tasapuoliset toimikunnat sabotoinnin tarkas
tamista, selvittämistä ja paljastamista varten.

Luottolaitoksen ammattiyhdistyksen johtavien työntekijäin 
ryhmille on annettava viipymättä tarkat, yksityiskohtaisen 
tarkat käytännölliset tehtävät pankkien kansallistamistoi- 
minnan alalla ja määrättävä lyhyt aika niiden suorittamista 
varten.

Kirjoitettu 1918 joulukuussa, 
viimeisiään 6 pnä

Julkaistu ensi kerran 1959 Juikuistaan
X X X V I  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

TEKSTIILIKOMITEAN RAHOITUSTA KOSKEVAT 
EHDOTUKSET120

Jokaviikkoinen selos- 1) Kansanpankin harjoittama
tus siitä, kuinka monen 
kassan (osaston tai lai
toksen) tilit on saatettu 2) 
tasoihin.

Jokaviikkoinen selos
tus siitä, kuinka paljon 3) 
tuotteita jokainen pää- 
hallinto ja suurtehdas on 
toimittanut eri paikkoi
hin ja kuinka paljon on 
jaettu väestölle.

maksuliikkeen valvonta — kas
san tasoissa pito. 
»Tavaranvaihdon» valvonta 
tuotteen kuljetuksen ja kulut
tajalle toimittamisen kohdalta. 
Entisten kapitalistien tai tuo
tantolaitosten entisten omista
jien henkilökohtainen vastuu 
kaikissa päähallinnoissa ja kes
kuskomiteoissa (vangitsemi
nen, entisten kapitalistien am
puminen, heidän perheidensä 
pidättäminen)121. 
Elintarvikekomissariaatti vel
voitetaan antamaan heikoim
malla alalla, tuotteen jaon 
alalla, kaupan ja teollisuuden 
toimihenkilöiden liitolle liit
tona tiettyjä käytännöllisiä 
tehtäviä, joista liiton koko 
jäsenistö on yhteisvastuussa.

K irjo ite ttu  joulukuun H  pnä 1918
Julka istu  ensi kerran 1933 

X X I  Lenin-kokoelmassa
Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan
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G. V. TSHITSHERINTLLE122

Tov. Tshitsherin! Meidän on järjestettävä k i i r e i s e s t i  
(vahvistettava KK:ssa ennen »spartakistin»123 lähtöä) kansain-1 
välinen sosialistikonferenssi III Internationaalin perusta-1 
mistä varten.
(Berliinissä (julkisesti) tai Hollannissa ( s a l a i s e s t i )  
s a n o k a a m m e  1. I I  19 19)

| yleensä hyvin pian|
Sitä varten tulee
(a) muotoilla toimintaohjelman perusteet (mielestäni voidaan 

(a) ottaa bolshevismin teoria ja käytäntö — annettakoon
В и h a r i n i n tehtäväksi esittää lyhyesti teesien 
muodossa mikäli mahdollista. Puhukaa Buharinille — 
ehkä osan voi ottaa minun ohjelmaluonnoksestani*

(ß) edelleen ottaa »Was  W i l l  de r  S p a r t a c u s -  
bund?») .  tx-j-ß antavat kyllin selvät toimintaohjel
man perusteet;

(b) määritellä I I I  I n t e r n a t i o n a a l i n  p o h j a  
(järjestöllinen) (ei mitään yhteistä sosialipatrioottien 
kanssa);

(c) esittää sanokaamme kolme rubriikkia käsittävä puoluei
den luettelo

aa) puolueet ja ryhmät, joita voimme täydellä syyllä 
pitää jo III Internationaalin periaatteiden kannalla 
olevina ja kyllin solidaarisina III Internationaalin 
muodollista perustamista varten; 

ßß) puolueet, jotka ovat lähellä sitä ja joiden o d o  t a m- 
m e lähentyvän ja yhtyvän siihen;

77) sosialipatrioottisten puolueiden s i s ä i s e t  enemmän 
tai vähemmän b o l s h e v i s m i a  lähellä olevat 
ryhmät ja virtaukset.

Liitän mukaan likimaisen luettelon (s. 4)**, sitä on huo
lellisesti harkiten täydennettävä.

Ketä kutsumme konferenssiimme? Ainoastaan aa-j-ßß-)-^ 
ja ainoastaan niitä, jotka (1) kannattavat päättävästi erkaan
tumista sosialipatriooteista (t.s. niistä, jotka tukivat suora
naisesti tai välillisesti porvarillisia hallituksia 1914—1918 
imperialistisen sodan aikana); 2) kannattavat sosialistista vai-

* V. I. Lenin ta rko i t taa  puolueen uuden ohjelman luonnosta  koskevia 
aineistoja  (ks. Teokset, 24. osa, ss. 451—475; 27. osa, ss. 136— 141). Toim.

** Ks. luetteloa täm än  kirjeen lopussa. Toim.

6*



84 V.  I. L E N I N

lankumousta nyt ja proletariaatin diktatuuria; 3) kannattavat 
periaatteessa »neuvostovaltaa» ja vastustavat. työmme rajoit
tamista porvarillisen parlamentarismin puitteisiin, vastusta
vat siihen alistumista ja o v a t  sillä k a n n a l l a ,  että 
neuvostovalta on k o r k e a m m a n t y y p p i s t ä  valtaa 
ja l ä h e m p ä n ä  s o s i a l i s m i a .

Ehkä on lisättävä: emme ehdota, että koko III Internatio
naalin olisi viipymättä nimitettävä itsensä »kommunistisek
si», mutta asetamme p ä i v ä j ä r j e s t y k s e e n  ( k ä 
s i t e l t ä v ä k s i )  k y s y m y k s e n ,  että on luovuttava 
päättävästi »sosialidemokraattisen» ja »sosialistisen» puolueen 
nimistä ja nimitettävä puolueita kommunistisiksi.

Perustelut teoreettiset Engels ja Marx
historialliset II Internationaalin vararikko

sosialipatriotismin häpeä 
käytännölliset ovat jo hyväksyneet 

Venäjä 
Suomi
Saksalainen Itävalta
Hollanti
Unkari

Pyydän käymään kiireesti käsiksi tähän työhön ja laati
maan, yhdessä Buharinin kanssa, l u o n n o k s e n  kaikista 
näistä kohdista. V a s t a t k a a  m i n u l l e  h e t i ,  
v a i k k a p a  l y h y e s t i .

Tervehdys! Lenin

Mittapuuksi ei saa missään tapauksessa ottaa »zimmerwal- 
dilaisia».

(aa) Spartakusbund (Saksa)
Suomen kommunistinen puolue

Saksal. Itävallan kommunistinen puolue 
Unkarin » »
Hollannin » »
Venäjän » »
Ukrainan » »
Eestin » »
Latvian » »

ßß 1 Bulgarian tesnjakit 
pp j Romanian puolue?

/ Sveitsin sosdempuolueen 
\ vasemmistolaiset ja nuoret

aa
Puolan ja- 
Liettuan 
sosialide
mokratia ,

TT
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ßß Skotlannin sosialistinen puolue 
0.0. Ruotsin vasemmistososdemit 
ßß Norjan sosdempuolue 
ßß Tanskan sosdemryhmä (Marie Nielsen) 
ja bolshevismia lähellä olevat syndikalistit 
-J7 Loriot’n ryhmä Ranskassa 
ßß »Liiga» Yhdysvalloissa 

(vai Debsin kannattajat?)
Britannian sosialistinen puo
lue... ßß
Italian sosialistinen puo
lue...124 ßß

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

Luulemme, 
että lähenty
vät ja yhtyvät

Kirjoitettu joulukuun 
21 tai 28 pnä 1918

Julkaistu ensi kerran 1965 
V. I. Leninin Teosten 

5. painoksen 50. osassa

OHJEKIRJELMÄ TYÖLÄISTEN JA TALONPOIKIEN 
LUKEMISTON LAATIMISESTA

Tehtävä: on laadittava 2 viikon kuluessa lukemisto ta
lonpoikia ja työläisiä varten.

Lukemiston tulee koostua erillisistä, itsenäisistä, 2—4 paino
sivua käsittävistä lehtisistä, joista jokainen on tavallaan 
ehyt kokonaisuus.

Esityksen on oltava mahdollisimman helppotajuista, aivan 
kehittymättömälle talonpojalle tarkoitettua. Lehtisten luku: 
50—200; kirjan ensimmäisessä niteessä 50.

Aiheet: Neuvostovallan rakentaminen, sen uiko- ja sisä
politiikka. Esimerkiksi: mitä on neuvostovalta. Kuinka 
maata on hallittava. Laki maasta. Kansantalousneuvostot. 
Tehtaiden kansallistaminen. Työkuri. Imperialismi. Imperia
listinen sota. Salaiset sopimukset. Kuinka tarjosimme rauhaa. 
Minkä puolesta sodimme nyt. Mitä on kommunismi. Kirkon 
erottaminen valtiosta. Ja niin edelleen.

Voidaan ja tulee käyttää vanhoja hyviä lentokirjasia, 
muokata vanhoja artikkeleja.

Lukemiston on annettava aineistoa sekä julkisia esitelmä
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sarjoja että kotilukemista varten, erillisten kirjasten julkai
semista sekä muille kielille kääntämistä varten (vähäisin 
lisäyksin).
Kirjoitettu joulukuussa 1918

Julkaistu ensi kerran Julkaistaan
kesäkuun 1 pnä 1936 konekirjoltusjäljennöksen mukaan

»Pravda» lehden 149. niossa

MUISTIINPANOJA HARKOVIN AUTTAMISESTA125

1) Lähetettävä Harkoviin mahdollisimman paljon rahaa.
2) KKTN:n lähetettävä sinne mahdollisimman kiireesti 

kangastavaraa y.m. ...
3) Muodostettava Harkoviin keskus...
Lähetettävä työntekijöitä
järjestäjiä, vaikkapa muutamia — elintarvikehankintoihin 
perehtyneitä12*

Kirjoitettu 1919 
tammikuun 3 ja  17 pn 

välisenä aikana
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI 
OSUUSTOIMINNASTA127

I. On koottava tiedot siitä, miten osuuskunnat ovat käy
tännössä toteuttaneet neuvostopolitiikan peruslinjaa, ni
mittäin sitä, että

(1) osuustoimintaan vedetään mukaan koko väestö ja 
johtavaa osaa osuuskuntien asiain hoidossa esittää 
proletaarinen ja puoliproletaarinen väestö.
(2) huolto ja jakelu järjestetään sillä tavalla, että 
köyhälistö ( =  proletaarit +  puoliproletaarit) todella 
hyötyisi (saisi tavaroita y.m.) kaikkien viljaylijäämien 
luovuttamisesta valtiolle.

ad 1* KKTN:n osuustoimintaosaston ja Elintarvikeko- 
missariaatin tehtäväksi annetaan koota nämä tiedot

* — 1. kohtaan. Toim.
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yhdessä Tilastollisen Keskushallinnon kanssa. Selos
tus 2 viikon kuluttua.

II. Elintarvikekomissariaatin tehtäväksi annetaan laatia 
ohjesäännöt neuvostojärjestöjen osuuskuntaedustajista 
ja järjestää propaganda- ja organisaatiotyö tämän toteut
tamiseksi.

III. Työläisosuuskuntien tehtäväksi annetaan turvata työläis- 
osuuskunnille enemmistö Kulutusosuuskuntien Keskus
liiton hallinnossa ja pitää huoli siitä, että siihen saadaan 
kokeneita käytännön miehiä, kommunisteja.

IV. Krestinskin tehtäväksi — asetusehdotus kulutuskommuu- 
neista.

Kirjoitettu tammikuun 28 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1931 Julkaistaan
XVI I I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KIRJASTOTOIMEN TILASTA
EHDOTUS K K N :il PÄ Ä TÖ K SEK SI128

V a l i s t u s a s i a i n  k a n s a n k o m i s s a r i a a -  
t i n kirjasto-osaston tehtäväksi annetaan julkaista joka kuu
kausi ja toimittaa KKN:lle lyhyet tosiasiatiedot KKN:n 
7.VI 1918 ja 14.1 1919 tekemien päätösten tosiasiallisesta to
teuttamisesta sekä kirjastojen ja lukusalien määrän tosiasialli
sesta kasvusta ja kirjojen levikin lisääntymisestä väestön 
keskuudessa.
Kirjoitettu tammikuun 30 pnä 1919

Julkaistu helmikuun 1 pnä 1919 Julkaistaan
» Izvestija VTslK» lehden 23. ntossa käsikirjoituksen mukaan

TOIMILUVAN MYÖNTÄMISESTÄ 
SUUREN POHJOISEN PÄÄRADAN 

RAKENTAMISEEN129
EHDOTUS K K N :n PÄÄTÖKSEKSI

1) KKN katsoo radan suunnan ja yleissuunnitelman hyväk
syttäviksi;

2) katsoo toimilupien myöntämisen ulkomaisen pääoman 
edustajille yleensä, periaatteen kannalta mahdolliseksi tuotan
tovoimien kehitystä silmälläpitäen;
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3) katsoo kyseisen toimiluvan myöntämisen toivottavaksi 
ja sen täytäntöönpanon käytännöllisesti välttämättömäksi;

4) aloitteentekijöitä kehotetaan käytännöllisen ja lopulli
sen päätöksen teon jouduttamiseksi esittämään todisteet 
siitä, että he ovat todella yhteydessä solideihin kapitalistisiin 
suuryrityksiin, jotka kykenevät suorittamaan työt ja toi
mittamaan rakennusaineet;

5) erikoinen toimikunta velvoitetaan esittämään 2 viikon 
kuluessa lopullinen sopimusluonnos;

6) sota-asiain komissariaatti velvoitetaan esittämään 2 
viikon kuluessa lausunto strategiselta ja sotilaalliselta kan
nalta.

Kirjoitettu helmikuun 4 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkeastaan
XXI V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI MAATILOJEN 
LUOVUTTAMISESTA TEOLLISUUSLAITOKSILLE

Kysymyksen lopullinen ratkaisu siirretään tiistaihin. 
Maatalouskomissariaatilta vaadittava lauantaihin mennes

sä tiedot seuraavista kysymyksistä:
1) neuvostotilojen määrästä,
2) niiden muodostamisesta ja siitä, mitä on tehty tällä 

alalla,
3) agronomien määrästä,
4) tosiasiallisesta kylvöihin valmistautumisesta,
5) tosiasiallisesta kylvösiementen määrästä,
6) samoin maatalouskoneista.
KKTN velvoitetaan esittämään tiedot siitä, 1) kuinka pal

jon maa-anomuksia on saatu työläisiltä, 2) millaista koke
musta työläisillä on maanviljelyn järjestämisestä*.

Kirjoitettu helmikuun 13 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan konekirjoitustekstin.
XXXVI  Lenin-kokoelmassa mukaan, johon V. I. Lenin

on tehnyt lisäyksiä

* Lähteessä,  jonka mukaan asiakirja  ju lka is taan ,  5. ja  6. kohta on kirjoi-  
t e t t u  V. I. Leninin käsialalla.  3. ja  4. kohdan sekä viimeisen  kappaleen .1. 
ja  2. kohdan Lenin on k ir jo i t tan u t  he lm ikuun 13 pnä  1919 p idetyn  K K N :n  
istunnon päiväjärjestykseen; ne l i i te t t i in  i lman m uutoksia  päätöksen teks ti in .  
Toim.
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VKP(b):n KK:n PÄÄTÖSEHDOTUKSEEN 
ELINTARVIKKEIDEN 

LUOVUTUSVELVOLLISUUDESTA 
UKRAINASSA130

Antaessaan tällaisen määräyksen VKP:n KK kehottaa pitä
mään ohjeena säädettyä periaatetta: köyhiltä talonpojilta 
ei mitään, keskivarakkaalta kohtuullisesti ja rikkaalta paljon.

Kehotamme määrittelemään ylijäämät mahdollisimman 
suuriksi, esimerkiksi 500 miljoonaksi puudaksi koko Ukrainas
sa, mutta pakkoluovuttamaan yhden viides- tai kymmenes
osan.

Kirjoitetta helmikuun 19 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXJV Lentn-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

SAKSAN RIIPPUMATTOMIEN VETOOMUKSEN 
JOHDOSTA131

Venäjällä onnistuu nykyään saamaan harvoin ulkomaisia 
lehtiä: saartorengas, johon ententevaltojen »demokraattiset 
kapitalistit» ovat meidät sulkeneet, vaikuttaa näköjään te
hokkaasti. He pelkäävät tutustuttaa Amerikan, Englannin 
ja Ranskan sivistyneitä työläisiä sivistymättömään ja raakaan 
bolshevismiin, pelkäävät, että tämän raa’an bolshevismin 
maassa saadaan tietää bolshevismin menestyksestä Lännessä.

Totuutta ei kuitenkaan voida salata, toimikoonpa uuden 
»Pyhän liiton» santarmisto kuinka uutterasti hyvänsä!

Hiljattain onnistuin näkemään joitakuita berliiniläisen 
»Vapaus» lehden, Saksan n.s. »riippumattoman» sosialidemo
kratian äänenkannattajan, numeroita. 74. numeron (11. II 
1919) etusivulla on julkaistu laaja vetoomus: »Saksan vallan
kumoukselliselle proletariaatille», jonka ovat allekirjoitta
neet puolueen keskuskomitea ja Saksan perustavassa kokouk
sessa oleva puolueen edustajaryhmä. Sanotun vetoomuksen 
aatteet tai oikeammin sanoen aatteettomuus ovat siksi kuvaa
via eivät ainoastaan Saksan työväenliikkeelle, vaan myös ко-
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ko maailman työväenliikkeelle, että niitä kannattaa tar
kastella huolellisesti.

Aluksi haluan kuitenkin poiketa asiasta ja mainita erääs
tä mieskohtaisiin muistelmiini liittyvästä seikasta. Riippu
mattomien ryhmän jäsenten allekirjoitusten joukossa näin 
m.m. Segerin ja Lauckantin nimet ja muistin kolmen vuoden 
takaisen episodin. Tapasin Lauckantin Bernissä zimmerwal- 
dilaisten neuvottelukokouksessa132. Tämä ilmeisesti vaiku
tusvaltainen berliiniläinen työmies teki silloin kahtalaisen 
vaikutuksen: toisaalta hänen vakava vallankumouksellinen 
toimintansa joukkojen keskuudessa, toisaalta hämmästyttävä 
teoreettisten* puute ja hirveä lyhytnäköisyys. Lauckantia 
eivät miellyttäneet jyrkkäsanaiset hyökkäilyni Kautskya 
(riippumattomien aatteellista »johtajaa» tai heidän aat
teettomuutensa johtajaa) vastaan, mutta hän ei kieltäytynyt 
auttamasta minua, kun huonoa saksan kielen taitoani epäillen 
näytin hänelle kirjoittamani lyhyen saksankielisen puheeni 
tekstin**, jossa siteerasin »Amerikan Bebelin» Eugene Debsin 
sanoja, että hän antaisi pikemminkin ampua itsensä kuin suos
tuisi äänestämään määrärahojen myöntämistä imperialistista 
sotaa varten ja että hän, Debs, suostuisi sotimaan ainoastaan 
sodassa, jota työläiset käyvät kapitalisteja vastaan. Ja toi
saalta, kun näytin Lauckantille hirveän kuohuksissani erästä 
Kautskyn artikkelin kohtaa, jossa tämä tuomitsi työläisten 
katumielenosoitukset seikkailuna133 (kysymys oli Vilhelm II 
ajoista), Lauckant vastasi minulle olkapäitään kohauttaen 
niin rauhallisesti, että saattoi minut suunniltani: »eivät työläi
set meillä lue sitä kovinkaan huolellisesti! Ja onko minun 
pakko hyväksyä jokainen Kautskyn kirjoittama rivi?»

Kirjoitettu 1919 helmikuun 
jälkipuoliskolta

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoeltnassa käsikirjoituksen mukaan

* Käsikirjoi tuksesta  on ilmeisesti j ää n y t  pois sana 
tojen*. Toim.

• •  Ks. Teokset, 22. osa, ss. 116—117. Toim.
»harrastusten» ta i  »tie-
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EHDOTUS PUOLUSTUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI 
YEK:n, YEKrn KULKULAITOSOSASTON 

JA KULKULAITOSKOMISSARIAATIN KESKINÄISTEN 
SUHTEIDEN SÄÄNNÖSTELYSTÄ 

JA KIRJE PUOLUSTUSNEUVOSTON 
JÄSENILLE

Puolustusneuvoston päätös
28. II 1919.
YEK:n, YEK:n kulkulaitososaston ja Kulkulaitoskomissa- 

riaatin suhteiden säännöstelemiseksi säädetään seuraavaa:
Tov. Beljakov komennetaan Kulkulaitoskomissariaatin 

puolesta YEKrn kulkulaitososastoon vakinaista yhteydenpitoa 
varten ja vakinaiseen työhön.

Kulkulaitoskomissariaatti antaa rautateille määräyksen, 
että kaikki EK:ta vastaan tehdyt valitukset lähetetään yk
sinomaisesti Kulkulaitoskomissariaatin kollegion jäsenelle 
Beljakoville.

EK velvoitetaan valvomaan, että lastien purkamisesta 
huolehtivat elimet ja järjestöt purkavat lastit ajoissa, ja 
saattamaan ne vastuuseen, ellei purkaminen tapahdu EK:n 
määräämän ajan kuluessa.

YEKrn kulkulaitososaston paikallisosastoille myönnetään 
oikeus käyttää rautatielaitoksen lennätintä maksua vastaan; 
tarpeettomasta lennättimen käytöstä seuraa ankara edesvas
tuu. Tarkat ohjeet lennättimen käytöstä ja maksutavoista 
julkaisevat kulkulaitoskomissaari ja YEK:n puheenjohtaja 
yhteisestä sopimuksesta.

YEK:n kulkulaitososaston käytettäväksi annetaan entiset 
rautatiepoliisin huoneistot, mistä Kulkulaitoskomissariaatti 
antaa erikoisen määräyksen. Tovereiden Dzerzhinskin ja 
Skljanskin tehtäväksi annetaan julkaista yhteinen ohje soti
lasvartiostojen häätämisestä kyseisistä huoneistoista.

Muonituksen YEK:n kulkulaitososasto saa rautateiden elin- 
tarvikehankintaelimiltä yleisten perusteiden mukaan.

Niin kauan kuin rautateillä on voimassa Puolustusneuvos
ton julistama sotatila, EK:n kulkulaitososaston piirikunta- 
osastot oikeutetaan soveltamaan korkeinta rangaistusta lah
justen otosta sekä rahtitavaroiden ja rautatiemateriaalien 
anastuksesta tavattujen henkilöiden sekä jatkuvaan hurjaste
luun syyllistyneiden viranhaltijain suhteen.
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Puolustusneuvoston jäsenille
28. II 1919.
Ehdotetuista kohdista olen sopinut neuvottelussa 28/11 

tovereiden Nevskin ja Dzerzhinskin kanssa.
Pyydän kaikkia Puolustusneuvoston jäseniä allekirjoitta

maan ne, jotta tämä erittäin tärkeä sopimus voitaisiin saattaa 
viipymättä voimaan.

Jos ilmenee vakavia erimielisyyksiä, pyydän lähettämään 
minulle heti puhelinsanoman k o r j a u s t a  k o s k e v i n e  
t e k s t e i n e e n .

Puolustusneuvoston pjoht. V. Uljanov (Lenin)
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXJ V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

PUHE SOSIAALIHUOLTOKOMISSARIAATIN 
ÄITIYS- JA LASTENSUOJELUOSASTON 

AGITAATTORIKURSSEILLA
MAALISKUUN 8 pnä 1919

Tov. Lenin aloitti puheensa kurssilaisten kirjeen viimeisestä 
lauseesta kehottaen heitä pitämään sanansa ja luomaan lujan 
selusta-armeijan.134 Uuden yhteiskunnan rakennustyötä voi
daan lujittaa vain naisen, hänen harkitsevuutensa ja tietoisuu
tensa avulla; samalla Lenin viittasi siihen haittaan, jota 
valveutumattomien naisten joukot ovat tuottaneet aikai
semmissa vallankumouksissa.

Julkaistu 1919 kirjasessa 
»Sosiaalihuollon

kansankomlssarlaatti. Julkaistaan kirjasen
Äitiys- ja  lastensuojeluosaston tekstin mukaan

toimintakertomus ajalta 
1. V 1918-1. V 1919»

KKTN:n KIRJAPAINO-OSASTOA KOSKEVAN KKNrn 
PÄÄTÖKSEN HAHMOTELMA

1) Komissio yhdistämistä ja keskitystä sekä tarpeen vaa
tiessa asetusehdotuksen laatimista varten.

2) Tilastotiedot vertaamalla toisiinsa
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(1) kirjapaino-osaston johtamia kansallistettuja kirja
painoja

(2) eri hallinnonhaarojen kansallistettuja kirjapainoja
(3) yksityisyrityksiä

3) Tehtävä: kolminkertaistettava määräajan kuluessa?
4) Selostus kuukauden kuluttua?
5) Työkuri
6) Urakkapalkka
7) Tehdaskomiteoiden suhde johtokuntiin.135

Kirjoitettu maaliskuun 15 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

MUISTIINPANOJA OSUUSTOIMINNASTA

Pitäisiköhän poistaa § 1?
Poistettava §:stä 2 ja §:stä 3 huomautus.
Jokaisessa osuuskunnassa pitää vähintään a/3 yleisestä jäsen

määrästä olla sellaisia jäseniä, jotka kuuluvat proleta
riaattiin tai puoliproletaareihin (s.o. henkilöihin, jotka 
elävät yksinomaisesti tai ainakin puolittain työvoi
maansa myymällä).

Työväen osuuskuntien elimet lähettävät komissaareja osuus
kuntiin, joiden jäsenistä yli 10% kuuluu omistaviin luok
kiin. Komissaareilla on tarkkailu- ja valvontaoikeus 
sekä veto-oikeus, joka edellyttää protestoitujen päätös
ten siirtämisen KKTN:n elimille lopullisen päätöksen 
tekoa varten.

Missä saattaa ilmetä kauppa- ja teollisuusalan toimihenkilöi
den liittojen käytännöllinen yhteistoiminta?

Voitaisiinko säätää joukko merkittäviä palkintoja ja etuisuuk
sia niille osuuskunnille, jotka ovat saaneet mukaan koko 
väestön?

Kunnallishallitukset, jotka ryhmittävät koko väestön kunnan 
myymälöiden ympärille.

Kirjoitettu 1919 maaliskuussa, 
viimeistään 16 pnä

Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan
X X X V I  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan
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EHDOTUS YKP(b):n KK:n PÄÄTÖKSEKSI 
TYÖLÄISRYHMIEN LÄHETTÄMISESTÄ TYÖHÖN 
ELINTARVIKEALALLE JA KULKULAITOKSEEN

Ottaen huomioon, että Tasavaltaa uhkaa erittäin suuri 
vaara elintarvikepulan ja kulkulaitoksen kriisitilan kärjis
tymisen seurauksena, VKP:n KK päättää:

antaa tovereiden Kamenevin 
Zinovjevin 
ja Stalinin

tehtäväksi muodostaa vaikutusvaltaisten työläisten ryhmiä 
ja junia yhdessä Elintarvikeasiain ja Kulkulaitosten kansan- 
komissariaattien sekä TpKKm kanssa ja lähettää työhön elin
tarvikealalle ja kulkulaitokseen.136

Lenin
Kirjoitettu 1919 maaliskuun 

älkipuollskolla, viimeistään 28 pnä
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoetmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS PUOLUSTUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI 
VILJAN JAKAMISESTA RAUTATIELÄISILLE

Kulkulaitoskomissariaatti ilmoittaa työläisille, että suori
tettujen tarkkojen laskelmien nojalla heille taataan ehdotto
masti 25 naulan saanti, jos kuljetetaan 6 milj. puutaa kuukau
dessa. Kuljettaahan voidaan paljon enemmän. Pitää panna 
liikkeelle kaikki voimat ja kunnostaa enemmän vetureita. Li
säksi annetaan työn tuottavuuden kohottamisesta palkkioita 
Yleisvenäläisen ammattiliittoneuvoston normien mukaisesti.
Kirjoitettu maaliskuun 31 pnä 1919

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

SUHTEISTA KESKIVARAKKAASEEN 
TALO NPOIKAISTOO N

S u u n n i t e l m a a n  kiireellisistä toimenpiteistä 
keskivarakkaan talonpojan auttamiseksi:

1) Keskivarakkaiden talonpoikien erikoisverotusta on viipy
mättä vähennettävä.
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2) Puolueen lähetettävä (3 jokaisesta kuvernementtikomi
teasta) varta vasten auttamaan keskivarakasta talonpoi
kaa.

3) Keskuksessa muodostettava komissioita (useita) lähe
tettäväksi eri paikkakunnille puolustamaan keskivara
kasta talonpoikaa.

4) Laadittava ja vahvistettava Kalininin matkasuunnitelma. 
On tiedotettava julkisesti matkojen määräajoista ja 
-paikoista, anojain vastaanotoista y.m.

5) Oikeusasioin, Sisäasiain, Maatalouden y.m. kansankomis- 
sariaattien edustajien osallistuminen matkoihin (4. ja 
5. §).

6) Kampanja lehdistön palstoilla.
7) »Manifesti» keskivarakkaan talonpojan puolustamisesta.
8) Kommuuneihin liittymisessä käytettyjen pakokeinojen 

tarkastus (ja lopettaminen).
9) Elintarvikehankintatoimenpiteiden tarkistus siihen suun

taan, että k e s k i v a r a k k a a l t a  t a l o n p o j a l 
t a  pakkoluovutetaan, peritään j.n.e. vähemmän.

10) Amnestia.
11) »Kulakin tunnustaminen».
12) Viljan ja rehun luovutusvelvollisuuden osittelu.
13) Tunnustetaan käsityöläiset ja kotiteollisuudenharjoitta-

jat.
Kirjoitettu 1919

maalie- ja  huhtikuun vaihteessa
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS PÄÄTÖSLAUSELMAKSI 
MOSKOVAN TYÖLÄISTEN JA PU NA-ARMEI JALAISTE N 

EDUSTAJIEN NEUVOSTON YLIMÄÄRÄISESSÄ 
KOKOUKSESSA NEUVOSTOTASAVALLAN 

ULKO- JA SISÄPOLIITTISESTA TILANTEESTA 
TEHDYN SELOSTUKSEN JOHDOSTA 

HUHTIKUUN 3 pnä 1919137

VSFNTin työväenluokan ja talonpoikaisten edustajien ko
kous ilmoittaa, että Neuvostotasavallassa on alkanut erittäin 
vaikea kuukausi. Entente pn ryhtynyt viimeisiin epätoivoi
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siin yrityksiin musertaakseen meidät asevoimin. Elintarvi
ketilanne on keväällä kaikkein vaikein, kulkulaitos on hir
veän rappiolla.

Sen vuoksi meidät voi pelastaa vain äärimmäinen voimien 
jännitys. Voitto on mahdollinen. Unkarin vallankumous on 
lopullisesti todistanut, että Länsi-Euroopassa kasvaa, neuvos- 
toliike ja sen voitto on lähellä. Meillä on paljon liittolaisia 
kaikkialla maailmassa, enemmän kuin tiedämmekään. Mutta 
meidän on kestettävä neljä tai viisi vaikeaa kuukautta voit
taaksemme vihollisen.

Kokous tuomitsee armotta vasemmistoeserrät* *, menshevikit 
ja oikeistoeserrät, jotka sanoissa kannattavat neuvostovaltaa 
tai vastustavat Ententen sotilaallista väliintuloa, mutta 
t e o i s s a  a u t t a v a t  v a l k o k a a r t i l a i s i a  yl
lyttämällä lakkoihin tai vaatimalla kansalaissodan lopetta
mista (vaikka olemme tarjonneet rauhaa kaikille138!) tai 
myönnytyksiä vapaalle kaupankäynnille j.n.e.

Kokous ilmoittaa kaikille menshevikeille ja eserrille, 
jotka ovat valmiit auttamaan meitä vaikeassa taistelussamme, 
että tulemme puolustamaan heidän vapautensa täydellistä 
turvaamista Neuvostotasavallan kansalaisina.

Mutta kokous julistaa armottoman sodan niille menshevi
keille ja eserrille, jotka kirjallisten ja poliittisten »Vsegda 
Vperjod»139 sekä »Delo Naroda»140 ryhmien lailla itse asiassa 
vaikeuttavat taisteluamme, itse asiassa auttavat valkokaarti
laisia.

Kokous kehottaa kaikkia työläisiä, kaikkia työväenjärjes
töjä ja kaikkia työtätekeviä talonpoikia jännittämään kaikki 
voimat neuvostovallan vihollisten torjumiseen, sen puolusta
miseen sekä elintarvikkeiden hankinnan ja kulkulaitoksen 
toiminnan tehostamiseen.

1. Uupuneiden eturivin miesten tilalle on kutsuttava kes
kitason väkeä, t.s. miehiä, jotka ovat vähemmän kokeneita 
kuin eturivin työläiset ja talonpojat.

2. Tehostettava yhä enemmän sekä eturivin väen että laa
jaan massaan kuuluvien työntekijäin lähettämistä elintarvi
kealalle, kulkulaitokseen sekä sotilaalliseen työhön.

3. Otettava yhä enemmän valveutuneita työläisiä ja talon
poikia työhön Kulkulaitoksen kansankomissariaattiin ja

* Käsikirjo ituksen ensimmäinen sivu ei ole sä i lyny t .  Teksti ju lka is taan
*vasemmistoeserrät»-sanaan saakka koneklr joitusjä ljennöksen mukaan.  Toini.



V K P (b ) :n  K K :n  P Ä Ä T Ö S E H D O T U K S E N  V A H V IS T A M IS E S T A 97

Valtionvalvontaan pitäen silmällä työn parantamista sekä 
virkavaltaisuuden, paperisodan ja virastokankeuden hävittä
mistä.

4. Nälkää näkevistä kaupungeista lähetettävä mahdolli
simman runsaasti voimia maatalouteen, kasvitarhatöihin, 
maaseudulle, Ukrainaan, Donille j.n.e. lisätäksemme viljan 
tuotantoa.

On jännitettävä kaikki voimat voidaksemme auttaa keski
varakasta talonpoikaa taistelemaan niitä väärinkäytöksiä 
vastaan, joiden takia hän joutuu usein kärsimään, tukea häntä 
toverillisesti, panna viralta ne neuvostotyöntekijät, jotka 
eivät tahdo harjoittaa tätä ainoaa oikeaa politiikkaa tai eivät 
käsitä sitä.

5. On taisteltava kaikkinaisia väsymyksen, heikkouden 
ja epäröinnin ilmauksia vastaan ja rohkaistava kaikin tavoin 
niitä, joilla ilmenee sanottuja ominaisuuksia, karaistava 
mielenlujuutta, kohotettava tietoisuutta ja lujitettava to- 
verikuria. Venäjän työväenluokka ja talonpoikaista ovat 
kestäneet suunnattomia vaikeuksia. Äärimmäisen raskaita 
ovat olleet viime kuukaudet. Mutta kokous vakuuttaa, että 
työläisten mielenlujuus ei ole murtunut, että työväenluokka 
pysyy asemissaan, että se voittaa kaikki vaikeudet ja tur
vaa hinnalla millä hyvänsä sosialistisen Neuvostotasaval
lan voiton Venäjällä ja koko maailmassa.

Kirjoitettu 1919 huhtikuussa, 
viimeistään 3 pnä

Julkaistu ensi kerran 1903 Julkaistaan käsikirjoituksen
V. I. Leninin Teosten mukaan, joka on tarkistettu

5. painoksen 38. osassa vertaamalla konekirjoitusjäijennökseen

EHDOTUS UKRAINAN KP(b):n KK:lie ANNETTAVAT 
OHJEET SISÄLTÄVÄN VKP(b):n KK:n 

PÄÄTÖSEHDOTUKSEN VAHVISTAMISESTA

Kehotan keräämään KK:n Poliittisen toimikunnan jäsenten 
nimikirjoitukset ja vahvistamaan nämä ohjeet Ukrainan Kom
munistiselle Puolueelle ja sen KK:lle Ukrainaa varten. 
Ä ä r i m m ä i s e n  k i i r e i s e s t  i.ul

7-1108

8/ IV. Lenin
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KK:n O r g a n i s a a t i o t o i m i k u n n a l  l e. Lähe
tettävä nopeasti Ukrainan К. К '■ l l e*-

Kirjoitettu huhtikuun 8 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1965 Julkaistaan

V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan
5. painoksen 54. osassa

PUOLUSTUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSEEN TYÖN 
TEHOSTAMISESTA SOTILAALLISEN 

PUOLUSTUKSEN ALALLA142

On suljettava 3 kuukaudeksi tai supistettava hyvin tuntu
vasti niitä keskus- ja paikallisten komissariaattien osastoja, 
jotka eivät ole ehdottoman välttämättömiä ja voivat antaa 
armeijalle ja selustaan hyödyllisiä työntekijöitä sotaa varten 
sekä huolto-, agitaatio- y.m. työhön.

Kirjoitettu 1919 huhtikuussa, 
viimeistään 21 pnä

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkoistaan
XXI V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

MERKINTÖ UNKARIN INTERNATIONALISTEILLE 
OSOITETTUUN VETOOMUKSEEN143

Yhdyn täydellisesti vetoomuksen tekstiin ja uskon unkari
laisten proletaarien pitävän rintamilla mielessään sen, että 
on taisteltava vielä muutamia kuukausia kansainvälisen 
proletariaatin etujen puolesta, ja silloin voitto on meidän — 
se on oleva ratkaiseva ja varma voitto.

Lenin

Kirjoitettu huhtikuun 23 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1960 Julkaistaan lentolehtisen

kirjassa: A . Kladt, V. Kondratjev, tekstin mukaan
*Aseveljet», Moskova ‘ Käännös unkarin kielestä

* Lisätty  m arginaaliin  ilmeisesti päätösehdotuksen vahv is tam isen  jälkeen.  
Tolm.
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EHDOTUS KKN:n TALOUSVALIOKUNNAN 
PÄÄTÖKSEKSI TYÖLÄISTEN ASEMAN 

PARANTAMISESTA144
1) lisättävä luontoisavustusta työläislapsille.
2) osoitettava konkreettiset varastot, jotka on luetteloi

tava nopeasti ja jaettava huokeilla hinnoilla suurimmassa 
puutteessa oleville työläisille, jotka eivät saa minimiä rahana.

3) sama asunnonvuokran osalta.

Kirjoitettu toukokuun 2 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaisiaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

SPESIALISTIEN PALKOISTA
PÄÄTÖSEHDOTUS

Toukokuun 23 pnä 1919.
P ä ä t ö k s e t ,  j o t k a  K K N : n v a l i o k u n t a  

on  h y v ä k s y n y t  i s t u n n o s s a a n  
23. V 1919:

1. 3000 rpl suuremmat palkat määrää kunkin komissariaa- 
tin kollegio ja tiedottaen niistä työasiain ja valtionvalvonnan 
kansankomissaareille esittää Kansankomissaarien Neuvoston 
vahvistettavaksi.

2. Jokainen kansankomissariaatti velvoitetaan esittämään 
viikon kuluessa luettelo kaikista toimihenkilöistä, joille 
maksetaan enemmän kuin 3000 rpl kuukaudessa.

3. Jokainen kansankomissariaatti velvoitetaan esittämään 
viikon kuluessa luettelo etevimmistä spesialisteista ja huomat
tavista organisaattoreista, joille on maksettava enemmän 
kuin 3000 rpl.

Jokaisen komissariaatin kollegion on ilmoitettava jokai
sen henkilön kohdalta 1) menevänsä takaukseen siitä, että 
hän on etevä spesialisti sillä ja sillä alalla; 2) nimenomaan 
millaista merkittävää organisaatiotyötä hän suorittaa tai ky
kenee suorittamaan.

4. Kesäkuun 15 päivästä lähtien 3000 ruplaa tai enemmän 
saavat vain ne, joiden palkan Kansankomissaarien Neuvosto 
on vahvistanut.
7*
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5. Määräajaksi, jonka kuluessa Kansankomissaarien Neuvos
ton on vahvistettava palkat, säädetään enintään viikko siitä 
ajasta lukien, jolloin palkka esitetään vahvistettavaksi.

6. Esittelijät Lenin ja Krasin.
7. Avanesov velvoitetaan esittämään KKNille huomenna, 

toukokuun 24 pnä, teesit tai perusohjeet 3000 rpl suuremman 
palkan maksamisesta muille kuin etevimmille spesialisteille.

Pyydän monistamaan koneella 6—7 kappaleena.

Julkaistu ensi kerran 1946 Julkaistaan
X X X V  Leni^kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS PUOLUSTUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI 
NEUVOSTO VIRASTOJEN TOIMIHENKILÖIDEN 

MOBILISOI N NISTA145

§ 1. Kaikki neuvostovirastojen miespuoliset toimihenki
löt 1 8 :sta 4 5 :een ikävuoteen mobilisoidaan 4 kuukaudeksi 
(15. VI—15. X) |~mieluummin enemmän, sillä osan vapautam
me“ ! J'a asetetaan tilalle naisia tai supistetaan väliaikaisesti 
töitä tietyltä osalta.

Huomautus 1. §:ään. Erikoiskomission luvalla vapautetaan 
ainoastaan sairaat ja ne, jotka ovat ehdottomasti korvaamat
tomia, enintään 10%.

§ 2. Mobilisoidut lähetetään sotalaitoksen määrättäväk
si. Ilmoittautumispäivä...

§ 3. Mobilisoidut ovat yhteisvastuussa toisistaan ja heidän 
perheensä jäsenet katsotaan panttivangeiksi, jos mobilisoidut 
siirtyvät vihollisen puolelle, karkaavat, eivät suorita saa
miaan tehtäviä t.m.s.

§ 4. Mobilisoiduista muodostetaan vähälukuisia, mikäli 
mahdollista eri ammattien edustajia käsittäviä ryhmiä sitä 
silmälläpitäen, että jokainen ryhmä voisi ottaa suoritettavak- 
seen selustassa ja rintamalla tiettyjä tehtäviä joukkojen 
muodostamisen, siirron, ylläpidon y.m. alalla.

§ 5. Jokainen mobilisoitu on velvollinen muodostamaan 
itselleen TpKKm kirjavarastoista y.m. saamistaan tarpeelli- 
simmista propaganda- ja agitaatiokirjasista ja -lehtisistä 
pienoiskirjaston, hän on vastuussa siitä, että sotilaat ja väestö 
saavat tutustua niihin, ja velvollinen selostamaan joka viik
ko, kuinka hän täyttää tätä velvollisuuttaan.
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§ 6. Jokainen mobilisoitu on velvollinen antamaan viipy
mättä mobilisoinnin jälkeen, viimeistään... päivän kuluessa, 
yksityiskohtaiset tiedot koulusivistyksestään, entisistä vi
roistaan tai toimistaan, entisistä asuinpaikoistaan, vieraiden 
kielien tuntemuksestaan y.m. erityisesti laaditun ohjelman 
mukaan.

Kirjoitettu viimeistään 
toukokuun 31 pnä 1919

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkoistaan
XXI V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

TYÖLÄISTEN JA TALONPOIKIEN 
PUOLUSTUSNEUVOSTON ASETUS KAUPAN, 

TEOLLISUUDEN JA KULKULAITOKSEN ALALLA 
TOIMIVIEN TYÖLÄISTEN JA TOIMIHENKILÖIDEN 

KUTSUMISESTA ASEPALVELUKSEEN

Julistetaan toimitettavaksi lisämobilisaationa kaupan, teol
lisuuden ja kulkulaitoksen alalla toimivien työläisten ja 
toimihenkilöiden kutsunta asepalvelukseen. Kutsuntajärjes- 
tyksen ja -ajan sekä palvelukseen kutsuttavien määrän säätä
vät keskinäisen sopimuksen nojalla Tasavallan Vallanku
mouksellinen Sotaneuvosto, KKTNin puhemiehistö ja Yleis- 
venäläinen ammattiliittojen keskusneuvosto*.

Kirjoitettu toukokuun 31 pnä 1919
Julkaistu kesäkuun IS pnä 1919 Julkaistaan

»Izvestija VTsIK» lehden 128. n:ossa käsikirjoituksen mukaan

MÄÄRÄYS KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTON 
SIHTEERISTÖLLE

19. VII 1919.
Armeijasta lähetettäviä elintarvikepaketteja koskevien oh 

jeiden vahvistamisen viivästyminen146 on kerrassaan hävy
töntä ja sietämätöntä virastokankeutta.

On saatava selville syylliset ja yleensä tutkittava tarkoin

* V .  I. Lenin on tehnyt a l lekir joittamansa koneella k ir jo itetun asetus
te kstin  yläosaan merkinnän: »Ei  ju lkaista .»  T o i m •
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tämä tapaus ensinnäkin sen toteamiseksi, kuka on vastuussa, 
ja toiseksi — ja tämä on pääasia — käytännöllisten toimen
piteiden määrittelemiseksi, jotta tällainen ei voisi toistua.

Sen vuoksi kehotan alla mainittuja laitoksia, joiden olisi 
pitänyt huolehtia elintarvikepaketteja koskevan lain mahdol
lisimman pikaisesta täyttämisestä, t.s. sen täytäntöönpanosta, 

tutkimaan viipymättä mahdollisimman seikkaperäisesti ja 
tarkasti viivytyksen syyt kokoamalla kaikki asiakirjat ja 
kuulustelemalla kaikkia asianomaisia henkilöitä 

ja esittämään tiistaina KKN:lle selostuksensa sekä käytän
nölliset toimenpiteet virastokankeuden lopettamiseksi. 

Laitokset ovat seuraavat:
KKN:n Sihteeristö ja Puolustusneuvosto
Elintarvikearmeijan keskuskomitea
Elintarvikekomissariaatti
Sotakomissariaatti
Posti- ja lennätinkomissariaatti.

Kansankomissaarien Neuvoston Puheenjohtaja
V7. Uljanov (Lenin)

Julkaistu ensi kerran 1942 Julkaistaan
X XX I V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

MÄÄRÄYS MAATA LOUSKOMISSA RIAATILLE 
OHJEIDEN MUUTTAMISESTA

Maatalouskomissariaatin ohjeita* on muutettava ja tur
vattava neuvostovallan kaikkien elinten kautta niiden reaa
lisen toteuttamisen valvonta seuraavien johtoajatusten hen
gessä :

1) Tilanomistajilta tai tilanhoitajilta on kiellettävä eh
dottomasti oikeus hoitaa toimia neuvostot iloilla samoilla 
paikkakunnilla, missä kyseiset henkilöt ovat olleet tilan- 
omistajain vallan aikana, tai naapuriujesteissa.

2) Neuvostot ilojen palveluksessa olevista tilanhoitajista ja 
toimihenkilöistä on pidettävä luetteloa, valvoen heitä yhtä 
tiukasti kuin sotilasspesialistejakin heidän vastavallanku
mouksen isuutensa kannalta.

* Käsikirjo itukseen on »ohjeita*-sanan jälkeen l isä t ty  teksti ;  »neuvosto- 
t ilo jen kuvernem entt i-  ja  p i ir iha ll in to jen  järjes tämises tä  ja  toiminnasta», minkä 
on k i r jo i t tanu t  K K N :n  sihteeri L. A. Fotijeva. Toini.
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3) Neuvostot iloilla on lisättävä ujestien ja kuvernement- 
tien maaosastojen edustajien määrää ja ujestien ja kuverne- 
menttien maaosastojen on tehostettava edustajiensa valvon
taa.

4) On vaadittava ammattiliittoneuvostoa kiinnittämään 
enemmän huomiota työläiskomiteoihin ja niiden toimintaan 
ja käyttämään tähän enemmän voimia.

5) Neuvostotiloilla on kiellettävä kahdaviljelys y.m.s.
6) Neuvostotilojen koko henkilökunta on pantava viipy

mättä syytteeseen niissä tapauksissa, joissa se ei todista tosi
asiallisesti täyttäneensä sosialistisesta maanjärjestelystä an
netun asetuksen 59. pykälää, t.s. antaneensa apua paikka
kunnan talonpoikaiselle.

7) On määriteltävä, missä muodossa neuvostotilojen' ja 
työläiskomiteoiden on selostettava toimintaansa paikallisel
le talonpoikaisväestölle ja informoitava sitä.

8) Maatalouskomissariaatilta sekä työläiskomitealta plus 
1 tai 2 tärkeimmän kuvernementin maaosastolta on vaadit
tava kuukausittain selostukset KKN:lle, miten kyseisiä oh
jeita tosiasiallisesti noudatetaan.

9) Tilastollisen Keskushallinnon tehtäväksi on annettava 
laajentaa hoidettavanaan olevaa neuvostotilojen monografis- 
ta kuvausta lisäämällä siihen kysymykset, jotka ovat välttä
mättömiä mainittujen kohtien täytäntöönpanon tarkastuksen 
kannalta.

10) On tarkastettava maan jako neuvostot iloille erityises
ti siltä kannalta, onko niillä liikaa maata tai ovatko ei-pro- 
letaariset järjestöt anastaneet ne huostaansa.

11) On otettava yleiseksi säännöksi, että kuvernementtien 
ja ujestien maaosastot esittävät ehdokkaat neuvostot iloille.

12) Ohjeet ja toimenpiteet on esitettävä KKN:lle, kun ne 
on käsitelty alustavasti komissiossa* Sereda, Sapronov, Vla- 
dimirski, Tsjurupa, Miljutin ja Golubev**.

Kirjoitettu 1919 elokuussa» 
viimeistään 5 pnä

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan käsikirjoituksen mukaan
XXI V Lenin-kokoelmassa

* Edelleen käsikir joituksessa ovat L. A. Fotijevan k i r jo i t ta m a t  sanat:  
»johon kuuluvat». Toim.

** Edelleen käsikir joituksessa seuraa L. A. Foti jevan k ir jo i t tam a  teksti :  
»Komissiolle annetaan  viikon m ääräa ika .  Koollekutsuminen ja  selostuksen teko 
annetaan  Seredan toimeksi.» Toim.
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EHDOTUKSET
KK:n POLIITTISEN TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSIKSI 

TOIMENPITEISTÄ MAMONTOVIA VASTAAN
1

Ehdotus KK:n Poliittisen toimikunnan päätökseksi
Antaen hyvin vakavan merkityksen Mamontovin sotatoimil

le147 ja katsoen hänen joukkojensa mahdollisimman pikaisen 
tuhoamisen ensivuoroiseksi tehtäväksi KK:n Poliittinen toi
mikunta päättää:

1) kohdistaa vielä kerran posti- ja lennätinlaitosten sekä 
kulkulaitoskomissaarien huomion siihen, että on p a r a n 
n e t t a v a  kaikin voimin posti- ja lennätinyhteyksiä Ma
montovin sotatoimien alueella ja j o u d u t e t t a v a  jouk
kojen siirtoa samalla alueella.

2) Antaa tov. Trotskin tehtäväksi
(a) laatia kyseisen alueen puoluejärjestöille osoitetun 
lennätinteitse lähetettävän vetoomuksen luonnos, jossa 
t o i s t a m i s e e n  k e h o t e t a a n  entistä suurem
paan tarmokkuuteen;
(b) osallistua yhdessä tov. Lashevitshin kanssa (Lashe- 
vitshin hoitaessa edelleenkin päällikkyyttä yksin) kaik
kiin Mamontovin likvidointioperaatioihin tämän täydel
liseen likvidointiin saakka, jotta KK:n ja Tasavallan 
Vallankumouksellisen Sotaneuvoston arvovalta pääsisi 
vaikuttamaan kaikkiin noihin operaatioihin nopeammin 
ja ratkaisevammin148;
(c) kutsua vapaaehtoisia taistelemaan Mamontovia vas
taan Tverin, Kostroman, Jaroslavlin ja Ivanovo-Vozne- 
senskin kuvernementista.

2

On laadittava heti l u o n n o s  KK:n Poliittisen toimi
kunnan ohjeiksi.

Todetaan poliittisesti välttämättömäksi
1) jouduttaa kaikin keinoin Belebein bashkirialaisen divi

sioonan siirtämistä Pietariin ja suorittaa tämä siirto mahdol
lisimman tarmokkaasti;

2) edellyttäen, että Tula on kyllin turvattu ja pohjoisalueet 
yleensä suojassa Mamontovilta, siirtää tietty ja suurin osa
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21. divisioonasta Etelärintamalle tarkoituksena tavoittaa Ma- 
montov etelästä käsin ja osallistua taisteluihin Etelärinta- 
malla.

3

Ehdotan täydennettäväksi vielä Poliittisen toimikunnan 
päätöstä (toimenpiteet Mamontovia vastaan):

1) piiritettäessä määrätä jokaiselle lohkolle (n. 10 — 30 
virstaa j.n.e.) o m a t  p ä ä l l i k k ö n s ä ,  heistä 1 — 2 
kommunistia;

2) ampua viipymättä ne, jotka eivät poistu vaunuista;
3) säätää vielä joitakin drakonisia toimenpiteitä kurin lu

jittamiseksi.
Myönnetään oikeus o t t a a  k ä y t t ö ö n  nämä toimen

piteet L a s h e v i t s h i n  +  T r o t s k i n päätöksellä.
((Käännytettävä jo ennen Moskovaa.))

+  3) J o u d u t t a a  21. divisioonan j o k a i s e n  kul- 
jetusmuodostelman lähettämistä viipymättä toimintaan Ma
montovia vastaan ja lisätä (jos on tarpeen) kommunisteja.

Kirjoitettu 1919 elokuun lopulla
Julkaistu ensi kerran 1942 Julkaistaan
X X X I V  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

YHDEN HENKILÖN JOHTOVALLAN VOIMAAN 
SAATTA MISESTA TEKSTIILIKOMITEASSA 

KOLLEGISEN JOHDON ASEMESTA

EHDOTUS KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI“ »

1) KKTN:n tehtäväksi annetaan supistaa vähitellen kol
legioiden jäsenmäärää ja m.m. perehtyä yhden henkilön 
johtovallasta saatuun kokemukseen, kun johtajana on joko 
kommunisti tai spesialisti, jonka rinnalla toimii kommunis- 
tikomissaari.

2) Rinnan kollegisen käsittelyn ja päätöksen teon kanssa 
on juurrutettava johdonmukaisesti henkilökohtaista vastuuta 
sekä tiettyjen töiden että myös erillisten operaatioiden suo
rittamisesta.
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3) KKTN ja muut komissariaatit, joilla on tuotantolaitok
sia, velvoitetaan esittämään 2 kuukauden kuluttua selostus 
näiden tehtävien tosiasiallisesta täyttämisestä (m.m. sii
tä, kuinka paljon työläisiä opettelee käytännöllisesti johta
mistaitoa ja kuinka pitkäaikainen kokemus heillä on tässä 
suhteessa).
K irjo ite ttu  syyskuun 4 pnä 1919

Julkaistu  ensi kerran 1945 Julkaistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KIRJELAPPU G. V. TSHITSHERINILLE 
.TA VKP(b):n KK:n POLIITTISEN TOIMIKUNNAN 

PÄÄTÖS SUHTEISTA ENTENTEVALTOIHIN
tov. Tshitsherin!

Lähetän Teille Poliittisen toimikunnan päätöksen150.
Teidän Lenin

(1) Tietysti.
(2) Hallituksen nimissä e i  p i d ä  esittää.
(3) On joudutettava Litvinovin matkaa.
(4) On rajoituttava Gorkin kirjeeseen, mutta e i  s a a  antaa 

hänen vedota siihen, että taistelu kehitetään tuhoamiseksi.
Poliittisen toimikunnan jäsenet: Lenin*

Kirjoitettu 1919 syyskuussa, 
aikaisintaan 26 pnä

Julkaistu ensi kerran 1965 Julkoistaan
V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen 54. osassa

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI KKTN:n 
JA VALTIONVALVONNAN KOMISSARIAATIN 

VÄLISESTÄ SELKKAUKSESTA181
KKN toteaa:
1) että valtionvalvonnan olisi pitänyt kehottaa KKTN:ää 

lakkauttamaan juridiset osastot eikä antaa kieltomääräystä;
2) että KKTN:n puhemiehistön tulee ryhtyä viipymättä 

tarmokkaisiin toimenpiteisiin sulkeakseen valtaosaltaan lois-

* Päätöksen ovat al lekirjoittaneet myös L. B. Kamenev, L. D. Trotski ja
varauksin »Kannatan ehdollisesti» N. N. Krestinski.  T o im .
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maiset juridiset osastot ja kieltää kätkemästä näiden osas
tojen jäseniä muihin osastoihin. Selostus täytäntöönpanosta 
on esitettävä Pienelle Neuvostolle152 viimeistään viikon ku
luttua;

3) Oikeuskomissariaatti velvoitetaan panemaan syyttee
seen Elintarvikekomissariaatin ja KKTN:n juridisten osas
tojen jäsenet virastokankeudesta. Selostus Pienessä Neuvos
tossa viikon kuluttua.
Kirjoitettu syyskuun 30 pnä / 9/9

Julkaistu ensi kerran 1965 Julkoistaan
V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen 54. osassa

TOIVOMUKSIA OSUUSTOIMINNAN SUHTEEN153 
Toivomuksia

1) että Solts omistautuisi osuustoiminnan alalla kokonaan 
ei-kaupalliseen (kirjalliseen, neuvonanto- y.m.) toimintaan,

2) että julkaistaisiin, t.s. painatettaisiin »I z v e s t i 
j a s s a », »P r a v d a s s a » ja »Bednotassa»154, ellei voida 
julkaista erillisenä,

3) että koottaisiin nopeasti, vaikkapa pienten alueiden osal
ta, t o s i a s i a l l i s e t  tiedot yleensä siitä, missä määrin 
asetus165 on saatettu voimaan (kaikilta kohdiltaan) ja eri
koisesti siitä, millä tavalla hankitaan ja jaetaan (elimet, 
muodot, ehdot, säännöistä tehdyt poikkeukset y.m.), miten 
porvarillista osuustoimintaa on muutettu tai aloitettu 
muuttaa kommunistiseksi j.n.e.
Kirjoitettu lokakuun 9 pnä 1919

Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KESKUSTELU
AFGANISTANIN ERIKOISLÄHETTILÄÄN 

MOHAMMED WALI-KAANIN KANSSA 
LOKAKUUN 14 pnä 1919166

SANOM ALEHTISELOSTUS

Tov. Lenin otti lähettilään vastaan työhuoneessaan sanoin: 
»Olen hyvin iloinen nähdessäni työläisten ja talonpoikain 
hallituksen punaisessa pääkaupungissa ystävällismielisen Af-
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ganistanin kansan edustajan, kansan, joka kärsii ja taiste
lee vapautuakseen imperialismin ikeestä.» Lähettiläs vastasi 
siihen: »Ojennan Teille ystävän käden ja toivon, että Te au
tatte koko Itää vapautumaan Euroopan imperialismin sorros
ta.» Sen jälkeen virinneen keskustelun aikana tov. Lenin sa
noi, että neuvostovalta, työtätekevien ja sorrettujen valta, 
pyrkii nimenomaan siihen, mistä Afganistanin erikoislähet- 
tiläs puhui, mutta on välttämätöntä, että muhamettilainen 
Itä käsittäisi sen ja auttaisi Neuvosto-Venäjää suuressa va
paussodassa. Lähettiläs vastasi siihen voivansa vakuuttaa, 
että muhamettilainen Itä on käsittänyt sen, ja lähestyy hetki, 
jolloin koko maailma näkee, että Euroopan imperialismilla 
ei ole sijaa Idässä.

Sitten lähettiläs nousi ja ojensi tov. Leninille emiirin kir
jeen lausuen: »Minulla on kunnia ojentaa Venäjän vapaan 
proletaarisen hallituksen päämiehelle kirje hallitsijaltani ja 
toivon, että neuvostovalta kiinnittää huomiota siihen, mistä 
Afganistanin hallitus puhuu.» Tov. Lenin vastasi, että hän 
ottaa vastaan kirjeen mitä suurimman mielihyvän tuntein 
ja lupaa antaa lähiaikoina vastauksen kaikkiin Afganistania 
kiinnostaviin kysymyksiin157.

»Pravda* n:o 232 ja
■»Izvestija VTsIK* n:o 232, Julkaistaan »Pravda» lehden

lokakuun 17 pnä 1919 tekstin mukaan

PUHE RINTAMALLE LÄHTEVILLE IVANOVO- 
VOZ NESE NSKIN KOMMU NISTIT YÖ LAISILLE 

LOKAKUUN 24 pnä 1919158
LEH TIUU TIN EN

Tov. Lenin kuvasi puheessaan yleistä tilannetta rintamil
lamme ja sanoi, että jokaisen valveutuneen työläisen tehtä
vänä on auttaa kaikin tavoin rintamiemme huoltamista sään
nöllisesti taistelutarvikkeilla, muonavaroilla, vaatetuksella 
j.n.e.

Hän sanoi ölevansa varma siitä, että Ivanovo-Voznesenskin 
kommunistityöläiset kykenevät vaikuttamaan myönteisesti 
rintamanläheisen vyöhykkeen talonpoikiin ja ovat suureksi 
hyödyksi poliittisessa toiminnassa kasakkaväestön keskuu
dessa.

»Pravda» n:o 239, 
lokakuun 25 pnä 1919

Julkuistaan
»Pravdat lehden tekstin mukaan
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PUHE RINTAMALLE LÄHTEVILLE 
VAPAAN KANSANSIVISTYSTYÖN 

KURSSIEN OPISKELIJOILLE 
LOKAKUUN 28 pnä 1919

Konferenssi alkaa V. I. Leninin puheella. Tervehdittyään 
kurssien opiskelijoita, jotka ovat päättäneet lähteä rintamal
le Punaisen Armeijan avuksi, Lenin kuvaa selväpiirteisesti 
nykyistä tilannetta kaikilla rintamilla ja vihollisen selus
tassa.

Niin Venäjän kuin Lännenkin porvaristo on alkanut liian 
varhain juhlia voittoa. Punaiset joukot ajavat takaa Koltsha- 
kia. Denikiniläiset perääntyvät Orelista. Valkoisten joukot 
ovat hajoamistilassa. Denikinin selustassa puhkeaa yhtenään 
kapinoita. Jopa vauraatkin kasakat nousevat nyt vastusta
maan häntä.

Judenitshin voimat ovat vähäiset, ne koostuvat enimmäk
seen englantilaisista. Englanti on antanut hänelle suuren 
laivaston. Judenitsh pyrki hyökkäyksellään pelastamaan De
nikinin, houkuttelemaan voimia toisaalle, mutta siinä hän 
epäonnistui: Pietarin työläiset osoittivat esikuvallista san
karuutta. Eurooppa seuraa jännittyneenä, miten taistelu päät
tyy. Ranskan ja Englannin työläiset ovat jo esittäneet vas
talauseensa Venäjää vastaan tehdyn hyökkäyksen johdosta. 
Bolshevismi lujittuu näissä maissa voimakkaasti. Ranskan 
vaalit ovat siinä suhteessa hyvin kuvaavat169... Tällä haa
vaa olemme keskittäneet päähuomion Etelärintamaan, missä 
käydään ennen kuulumattoman ja ennen näkemättömän ve
risiä taisteluja ja ratkaistaan ei yksin Venäjän, vaan myös 
Lännen vallankumouksen kohtalo...

Denikinin upseeriosastot ovat erinomaisesti aseistettuja. 
Ne tappelevat epätoivoisesti ottaen varteen kapinat selus
tassa. Mutta työläis- ja talonpoikaisjoukkojen tietoisuus sel- 
kenee, on havaittavissa voimakasta nousua. Heikkoutenamme 
on se, että meillä on talonpoikain ja työläisten keskuudessa 
liian vähän tottuneita työntekijöitä. Sen vuoksi virastoissam
me on niin paljon vanhoja virkamiehiä, sabotaasin harjoit
tajia j.n.e. On nostettava esiin parhaat voimat kansan kes
kuudesta, jaettava niille tietoja...

On tärkeää, että valveutuneet henkilöt, jotka osaavat pu
hua talonpojille, nostattavat armeijan henkeä, ja sen vuoksi
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jokaisen rintamalle lähtevän tulee osoittaa esimerkillistä ur
hoollisuutta ja uhrautuvaisuutta. Silloin voitto on meidän. 
Puhdistamme kulkulaitoksen ja tuomme viljaa...

Julkaistu ensi kerran I960 Julkoistaan pöyiäkirjamerkin-
»Kommunist> aikakauslehden töjen käsin kirjoitetun kappaleen

6. n:ossa mukaan

YHTENÄISTÄ METSÄTALOUSELINTÄ 
KOSKEVAT EHDOTUKSET180

(1) Laitosten* vastavuoroinen valvonta
(2) hakkuupalstojen määrittelyn ja erottamisen joudutus
(3) metsäasiantuntijain työvoiman käyttö
(4) muut polttoainehankintoja jouduttavat ja laajentavat 

toimenpiteet
(5) pitäisiköhän yhdistää?**

Kirjoitettu marraskuun 11 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1959 Julkoistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI PERUNAN 
HANKINNOISTA181

Perustaksi hyväksytään Elintarvikekomissariaatin ehdotus 
ja KKTN:n ehdotuksen 4. § ш .

Muodostetaan valiokunta muokkaamaan yksityiskohtaises
ti koko ehdotus siten, että osoitetaan aivan tarkasti sekä 
erilliset alueet (Elintarvikekomissariaatin §§:ssä) että myös 
konkreettiset toimenpiteet elintarvikearmeijan lujittamiseksi 
tietyillä paikkakunnilla, työläisten värväämiseksi, sekä vä- 
kiviina- ja tärkkelys- y.m. toimitusten välttämättömät ja 
mahdolliset mittasuhteet.

Valiokunta formuloi täsmälleen Elintarvikekomissariaatin 
vastuun kaikista kiireellisistä toimenpiteistä ja niiden to
teuttamisesta vallankumouksellisin keinoin, jotta tämä vas

* Tarkoitetaan metsänhoitolaifoksia. Toim.
** Tarkoitetaan yhtenäisen metsätalouselimen muodostamista. Toim.
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tuu voitaisiin ottaa huomioon Kansankomissaarien Neuvos
ton tulevassa politiikassa.

Valiokuntaan kuuluvat Scheinmann (-(- 2 e. kom.*)
Rykov
Schmidt
Kamenev
Avanesov (tai YEK:sta)
Markov

Valiokunnalle annetaan 2 päivän määräaika ja KKN kut
sutaan koolle perjantaina.163
Kirjoitettu marraskuun 18 pnä 1919

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lcnin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

IDÄN KANSOJEN KOMMUNISTISTEN JÄRJESTÖJEN 
II YLEISVENÄLÄISEN EDUSTAJAKOKOUKSEN 

OSANOTTAJIEN NEUVOTTELUSSA TEHDYT 
MUISTIINPANOT164

21/XI 1919 pidetty neuvottelukokous
A) Perustehtävät: Idän kommunis

tisten järjestöjen ja puolueiden 
periaatteellinen merkitys.

B) Puolueen järjestökysymykset.
C) Hallinnolliset ja valtiolliset 

kysymykset.
D) К и n k i n k a n s a k u n n a n  

k o n k r e e t t i s e t  kysymykset 
sen kehitysastetta, erikoisuuksia 
j.n.e. vastaavasti.

E) Keinot ja toimenpiteet yhteyden 
ylläpitämiseksi k u n k i n  kansa
kunnan köyhälistöön, työtäteke
viin, riistonalaisiin sen virkaval
taa, feodaaleja ja porvaristoa vas
taan.

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

Yhdistettävä territo
riaalinen ja eksterri- 
toriaalinen periaate 
+  Eksterritoriaali- 

suus?

+  Mahdollisimman 
läheinen liitto Venä
jän t y ö t ä t e k e v i e n  
joukkojen kanssa.

Julkaistu ensi kerran 1933 
XXI V  Lenin-kokoelmassa

T ark o i te taa n  kah ta  E lin tarv ikekom issar iaa t in  edusta jaa .  Toim.
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EHDOTUS VKP(b):n KK:n KOKOUKSEN 
PÄÄTÖKSEKSI

KK:n päätös (29. XI 1919)
Erittäin kiireellisesti.
T s h i t s h e r i n i n  tehtäväksi annetaan laatia yksityis

kohtaiset teesit, joiden mukaan tehdään lyhyt selostus neu
vostojen edustajakokoukselle rauhan kysymyksestä, ja neu
vostojen edustajakokouksen julkilausuman teksti1®5. Tämän 
tekstin tulee sisältää suoranainen rauhan ja rauhanneuvot
telujen tarjous ehtoja mainitsematta (on esitettävä sellai
nen versio, jossa vahvistetaan kaikki aikaisemmat rauhan- 
tarjoukset, mutta joka ei sido meitä).

Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

VKP(b):n KK:n KOKOUKSEN 
PÄÄTÖSEHDOTUKSEEN YTpKKin 

KOKOONPANOSTA168

1) Ei kaikkia kansankomissaareja (m.m. KKN:n puheenjoh
tajaa) eikä apulaiskansankomissaareja.

2) Muusta joukosta on vähennettävä »intellektuellien» ja 
keskuksen neuvostovirkailijain määrää.

3) Lisättävä suuresti sellaisten työläisten ja työtätekevien 
talonpoikien lukua, jotka ovat ehdottomasti läheisessä yh
teydessä puolueeseen kuulumattomiin työläis- ja talonpoi
kaisjoukkoihin.

6) Koordinoitava tarkasti puolueen edustajakokouksen päätök
sen167 kanssa.

Kirjoitettu marraskuun 29 pnä 1919
J u l k a i s t u  e n s i k e r r a n  1959
X X X V I  L e n in -k o k o e lm a s s a

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan
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RAUTATIELAITOKSEN JOHTOTYÖN 
PARANTAMISESTA

EHDOTUS KANSANKOM ISSAARIEN NEUVOSTON PÄÄTÖKSEKSI

KKN antaa Kulkulaitoskomissariaatin tehtäväksi laatia 
viikon kuluessa yksityiskohtainen asetus (tai ohjeet) työläis
ten ja työväenjärjestöjen, erityisesti ammattiliittojen osal
listumisesta rautateiden johtamiseen, työläisten kouluttami
sesta johtamistyöhön j.n.e.
Kirjoitettu joulukuun 2 pnä 1919

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

HUOMAUTUKSET YAKN:ssä OLEVAN VKP(b):n 
RYHMÄN SÄÄNNÖSEHDOTUKSEN JOHDOSTA1«9

1) Sekä tov. Tomski että YAKN:n puolueryhmän koko toi
mikunta (tämän toimikunnan vahvistaa ehdottomasti 
VKP:n Keskuskomitea) kutsutaan ehdottomasti VKP:n 
KK:n Organisaatiotoimikunnan istuntoihin kaikkia am
matillista liikettä koskevia kysymyksiä käsiteltäessä.

2) YAKN:n puolueryhmän toimikunta laatii yksityiskohtai
set säännöt, joilla määritellään sen ja KK:n Organisaatio- 
toimikunnan keskinäiset suhteet. Nämä säännöt vahvistaa 
Organisaatiotoimikunta.

3) YAKN:ssä olevan VKP:n ryhmän toimintasäännöksiä 
muutetaan seuraavalla tavalla

1. §:stä poistetaan sana »johtavana»170 
3.171 ja? §§:iin lisätään »KK» (yhtymien).

On tarkistettava kokonaisuudessaan eri §§:n toimittamisen
kannalta*,
tarkistettava yllä osoitetulla tavalla ottaen perustaksi ehdo
tus ja korjaillen sitä vain toimitusmielessä.

Kirjoitettu 1919 joulukuussa, 
aikaisintaan 4 pnä

Julkaistu ensi kerran 1963 Julkaistaan
V. I . Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen 39. osassa

* V. I . Lenin on käsik irjo ituksessa  v iiv an n u t y li tek s tin  alkaen sanasta  
»m uutetaan». Toim.
8-1108
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ELINTARVIKEHANKINTAELINTEN KONEISTON 
TOIMINNASTA

PÄÄTÖSLAUSELM AEHDOTUS

Valitaan komissio käsittelemään kysymystä.
Tärkeimmäksi ja ensivuoroiseksi tehtäväksi on asetettava 

ensinnäkin elintarvike-elinten koneiston uusiminen ja uudel
leen järjestäminen ja toiseksi aloitteellisuuden hengen vala
minen näiden elinten toimintaan.

Katsotaan näiden tehtävien käytännöllisiksi suorittamis- 
keinoiksi:

työväen osuustoimintajärjestöjen mahdollisimman laaja
mittainen mukaanvetäminen;

sama porvarillisten osuustoimintajärjestöjen osalta, joskin 
rajoitetummassa mitassa;

työväen elintarvikeinspektion kehittäminen nopeammin jär
jestöksi, jonka kautta työläiset saadaan osallistumaan elin- 
tarvikehankintatyöhön kaikilla aloilla;

saatetaan voimaan palkkiojärjestelmä erillisiä toimihenki
löiden ja työläisten ryhmiä sekä kaikkiin eri väestöryhmiin 
kuuluvia erikoisesti kunnostautuneita henkilöitä varten suo
sien ja kannustaen heidän osallistumistaan työhön.

Komission työtä ei pidä rajoittaa näihin tehtäviin, vaan 
ne on käsitettävä sen yleisen toimintasuunnan likipitäiseksi 
määrittelyksi.

Komissioon
valittava ei-elintarvikealan työntekijöitä.

Ehdotan komissioon 
Kamenevia
V. D. Bontsh-Brujevitshia 

Schmidtiä
Saatava ehdottomasti Orlov, »Neuvostovallan elintarvi-
osallistumaan kehankintatoiminta» kirjan tekijä.
nimittämättä
komissioon______________________________________ _

J akovlevaa 
Sosnovskia.

Kirjoitetta joulukuun 6 pnä 1919
J u l k a i s t u  e n s i k e r r a n  1933
X X I V  L e n in -k o k o e lm a s s a

J ulkoistaan
käsikirjoituksen mukaan
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MOSKOVAN ELINTARVIKEHUOLTOA KOSKEVAN 
KKN:n PÄÄTÖSEHDOTUKSEN HAHMOTELMA172

(»Toteaminen»)
T  1) Sopimus allekirjoitettava viralli- 
— sesti173

Työssäkäyvien
annos?

2) Otettava jälleen käyttöön päi
vittäiset ilmoitukset174

tiedotettava tarkas- 3) Mobilisoitava työläisiä kulkulai- 
ti luovutuspaikko- toksen palvelukseen 
jen sijainti ja kul
jetusvälineiden tila

I annettava Moskovan ammatti- 
liittoneuvoston +  Kulkulaitos- 
komissariaatin tehtäväksi

C r 4) Harkittava erittäin kiireisesti toi- 
11 menpiteitä perunoiden kuljettami- 
l 1 seksi ja valvottava kuljetuksia 

5) Vahvistettava ylimääräisten (li
ha-?) annosten jakelu.

Kirjoitettu joulukuun 6 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI VILJAJUNIEN 
LÄHETTÄMISESTÄ MOSKOVAAN175

1) Elintarvikekomissariaatin todetaan syyllistyneen tavat
tomaan saamattomuuteen erittäin tärkeän tehtävän suori
tuksessa.

2) Velvoitetaan esittämään virallinen valitus Posti- ja 
lennät inkomissariaat ist a KKN:n puheenjohtajalle t u n n i n  
k u l u t t u a  sen jälkeen, kun on lopullisesti epäonnistuttu 
suoran linjayhteyden ja sen kautta odotettavan vastauksen 
saannissa176.

3) Määrätään toimeenpantavaksi tutkimus sen selvittämi
seksi, miksi kuvernementtien elintarvikekomissaarit eivät ole
8*
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täyttäneet Elintarvikeasiain kansankomissariaatin määräystä 
tai ovat osoittaneet järjestelykyvyttömyyttä sen täytössä177.

4) Elintarvikekomissariaattiin nimitetään joku virkamie
histä hoitamaan täsmällisesti linjayhteyksiä.

5) KKN kutsutaan koolle lauantaina* täytäntöönpanon tar
kastusta ja määräyksiä koskevan päätöksen käsittelyä var
ten.

6) Posti- ja lennätinkomissariaattia vaaditaan esittämään 
kirjalliset selitykset, miksi Elintarvikekomissariaatin säh
keitä ei ole toimitettu ajoissa perille, ja osoittamaan toimen
piteet tai lainmuutokset, jotka ovat tarpeen elintarvikekomis- 
saarin määräysten ehdottoman pikaista välittämistä varten.
Kirjoitettu joulukuun 23 pnä 1919

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkoistaan
XXI V l.enin-kokoetinassa käsikirjoituksen mukaan

KIRJE P. I. POPOVILLE
(VSFNT-.n VÄESTÖN K U LU TU K SESTA  EN N EN  LOKAKUUN 

VALLANKUM OUSTA JA  SEN  JÄLKEEN)«»»

1

Tov. Popovi Olkaa ystävällinen — ellei se aiheuta Teille 
vaikeuksia — ja palauttakaa minulle oheinen asetelma liit
täen siihen lausuntonne:

tilastotieteen ja sen käytettävissä olevien Venäjän 
nykyistä tilaa koskevien tietojen kannalta,

(aa) voidaanko laatia tämän tapainen asetelma vai ei 
(esim. tietojen puutteellisuuden takia)?

(bb) jos voidaan, niin millaisia olisivat tärkeimmät 
korjaukset?

(cc) ottaisiko joku spesialisteistanne laatiakseen sa
notunlaisen asetelman (vaihteluväli voisi olla suurem
pikin)?

Teidän Lenin

2

Olettakaamme (pyörein luvuin, yksinkertaistamiseksi ja 
muistamisen helpottamiseksi), että VSFNTrn väkiluku =  50 
miljoonaa.

* T ark o ite taan  jou lukuun  27 päivää 1919. Toim.
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Kuinka he syövät? 
(nykyään)

a) 10 milj. työläistä =  
50 — 60% normista

b) 20 milj. köyhää talonpoi
kaa =  70—80% normista

c) 15 milj. keskivarakasta 
talonpoikaa= 90—100% 
normista

d) 4 milj. rikasta talonpoi
kaa =  120— 150% nor
mista

e) 1 milj. entistä tilanher
raa, kapitalistia, korkeaa 
virkamiestä y.m.s. =  60 
— 70% normista

%:a
väes
töstä

Kuinka he söivät en
nen sotaa (ennen 
vv. 1914— 1917)? 

keskimäärin, esim. 
10, 15 vuoden aikana 
ennen sotaa

20% 70 — 80% normista

40% 50 — 60% normista

30% 60 — 70% normista 
|väi 90%?|

8% 100% normista_ 
|väi 110— 120%?|

2% 150 — 200% normista

100%

/  Normiksi lasketaan se, kuinka paljon ihminen tarvitsee^ 
(tieteen mukaan leipää, lihaa, maitoa, munia y.m .s.,/ 

t.s. normina on ruoan paljous ja laatu eikä kalorien määrä.
Työläisillä tarkoitetaan teollisuustyöläisiä, kaupunkien 

ei-työläisväestö luetaan vastaaviin ryhmiin c ja d.

Sosiaaliset tyypit:
a) kaupunkien proletaarinen ja puoliproletaarinen väestö
b) sama maaseudulla
c) keskivarakas talonpoikaisto ja sitä lähinnä oleva pik

kuporvarillinen väestö yleensä
d) rikkaat talonpojat ja keskisuuri kaupunkiporvaristo
e) yläluokat.
Kirjoitettu 1919 

joulukuun jälkipuoliskolla
J u l k a i s t u  e n s i k e r r a n  1 9 3 3  J u l k a i s ta a n
X X I V  L e n in -k o k o e lm a s s a  k ä s i k i r jo i t u k s e n  m u k a a n
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EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI 
TYÖLÄISTEN HUOLTAMISESTA 

VAATTEILLA JA JALKINEILLA179

Pieni Neuvosto velvoitetaan tarkistamaan viipymättä, jo
ka tapauksessa lauantaihin* mennessä, päätöksensä säilyt
täen kaikki sen periaatteelliset ja yleiset kohdat, mutta 
muuttaen työläisille annettavan määrää uusia sotilaallisia ar
meijan suurentamistehtäviä vastaavasti. Toveri Rykov vel
voitetaan antamaan valtuutetulleen täsmällinen mandaatti 
ja päästämään vain hänet.180

Kirjoitettu joulukuun 30 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1965 Julkaistaan

V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan
5. painoksen 54. osassa

EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI 
RA AKA-AINEHA NKINTAOH JEISTA181

KKTNin puhemiehistö velvoitetaan muokkaamaan ohjeet 
lauantaihin* mennessä sillä tavalla, että vietäisiin täydel
lisesti läpi neuvostojen VII edustajakokouksen päätös m.m.

1) jääväysoikeudesta182;
2) noudattamaan ankarammin ja täydellisemmin luovutus

velvollisuuden periaatetta;
3) määrittelemään yksityiskohtaisesti paikallisen aloitteel

lisuuden oikeudet sekä tämän aloitteellisuuden mahdollisuu
det ja sen menestyksen kannustimet;

4) määrittelemään keinot virastokankeuden hävittämi
seksi.

Esitettävä viikon kuluessa ohjesääntöluonnos, josta on mai
nittu neuvostojen VII edustajakokouksen päätöksessä183.

Kirjoitettu joulukuun 30 pnä 1919
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

* Tarkoitetaan tammikuun 3 päivää 1920, Toini.
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YEKrn KULKULAITOSOSASTOSTA
EHDOTUS PUOLUSTUSNEUVOSTON 

PÄÄTÖKSEKSI«»* .

16. I 1920.
YEK on velvollinen julkaisemaan 3 viikon kuluessa seik

kaperäisen ohjesäännön, jossa määritellään YEK:n kulkulai- 
tososaston toimintajärjestys ja sen lisäksi säädetään YEK:n 
kulkulaitososaston asiamiesten ankara vastuu siitä, jos he 
lyövät laimin tai jättävät ilmoittamatta sabotaasi- tai kei- 
nottelutapaukset.

YEK:n kulkulaitososaston asiamiesten tulee m.m. toimia 
kosketuksessa rautateiden työväen todella proletaarisen osan 
kommunisti- ja ammattiliittosoluihin, osan, joka ei käytä 
toimiasemaansa säännöllisen keinottelun harjoittamiseen.

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS VKP(b):n KK:n POLIITTISEN 
TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI

Ulkoasiain komissariaatti velvoitetaan noudattamaan Azer
baidzhanin hallituksen suhteen äärimmäisen pidättyväistä 
politiikkaa, epäluottamuspolitiikkaa sen vuoksi, että se on 
torjunut tarjouksemme yhteisistä sotatoimista Denikiniä vas
taan ja tekee palveluksia Kaspian merellä meitä vastaan toi
miville Englannin sotavoimille. Tähdentäessään täysin sel
västi sitä, että me tunnustamme johdonmukaisesti jokaisen 
kansakunnan työtätekevien joukkojen itsemääräämisoikeu
den, Ulkoasiain komissariaatin tulee samalla esittää jyrkkä 
vastalause Azerbaidzhanin hallituksen mainitunlaisen me
nettelyn johdosta.188

Kirjoitettu 1920 tammikuussa, 
aikaisintaan 17 pnä

J u l k a i s t u  e n s i k e r r a n  1959  J u l k a i s t a a n
X X X V I  L e n in -k o k o e lm a s s a  k ä s ik i r jo i tu k s e n  m u k a a n



120 V .  I .  L E N I N

VKP(b):n KK:n Ю LUTTISEN TOIMIKUNNAN 
PÄÄTÖS ENTENTEN YRITYKSESTÄ RYHTYÄ 

KAUPPASUHTEISIIN VENÄJÄN KANSSA 
VENÄLÄISTEN OSUUSTOIMINTAJÄRJESTÖJEN 

VÄLITYKSELLÄ
Ottaen huomioon, että Entente aikoo harjoittaa tavaran- 

vaihtoa osuuskuntien kautta pyrkien ilmeisesti käyttämään 
osuuskuntia kapitalismin palauttamiskoneistona, Keskusko
mitea velvoittaa Kulutusosuuskuntien Keskusliiton puheen
johtajan, Elintarvikeasiain kansankomissariaatin, KKTNin 
puheenjohtajan ja Kauppa-asiain kansankomissariaatin kä
sittelemään tästä näkökulmasta mitä huolellisimmin kysy
myksen osuuskunnista ja suunnittelemaan viipymättä toimen
piteet, joiden turvin saamme täydellisesti haltuumme 
osuuskuntien koneiston ennen kaikkea niillä seuduilla, joiden 
kautta tavaranvaihto voi alkaa (Ukraina, Kaukoitä).

Kirjoitettu tammikuun 
17 tai IS pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1963 Julkaistaan pöytäkirjamerkintöjen
V. I. Leninin Teosten konekirjoitustekstin mukaan

5. painoksen 40. osassa

EHDOTUS VKP(b):n KK:n POLIITTISEN 
TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI YLIPÄÄLLIKÖN 
VASTALAUSEESTA TURKESTANIN RINTAMAN 

KOMENTAJALLE ANNETUN KÄSKYN JOHDOSTA186
1) Käsky, jonka Lenin ja Trotski antoivat lennätinteitse, 

todetaan oikeaksi.
2) Tämän käskyn muotoa koskevan vastalauseen esittäminen 

katsotaan epäsuotavaksi sotilaallisen byrokratismin il
maukseksi.

3) Ylipäällikölle ilmoitetaan, että hänen suullinen, tov. 
Smilgan välityksellä esittämänsä vastalause on käsitel
ty ja todettu vääräksi. Kun vaaditaan lausuntoa, se on 
esitettävä.

Kirjoitettu tammikuun 
17 tai IS pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1965 Julkaistaan
V. X. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen 54. osassa
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VKP(b):n KK:n Ю LUTTISEN TOIMIKUNNAN 
OHJE TYÖ LÄI SI N SPEKTIO ST A18’

YTpKKm Puhemiehistö ja Valtionvalvonta velvoitetaan 
ottamaan ohjeekseen VKP:n KKm seuraava määräys:

1. Ainoallakaan valtionhallinnon alalla ei perusteta uusia 
virastoja, vaan parannetaan nykyisiä kansankomissariaatteja.

2. Työläis- ja talonpoikaisinspektiota on kaikin tavoin 
kehitettävä, lujitettava ja laajennettava pyrkien kaikessa 
työssä Valtionvalvonnan täydelliseen »työläistäniiseen» (ja 
»talonpoikaistamiseen»).

3. Työläisinspektioon ei pidä ottaa ammattitaitoisia työ
läisiä, vaan ainoastaan sekatyöläisiä ja pääasiallisesti naisia.

4. On laadittava viipymättä yhdessä Avanesovin kanssa 
uusi luonnos Valtionvalvonnan yhteydessä toimivasta Työ
läis- ja talonpoikaisinspektiosta ja esitettävä Poliittiselle toi
mikunnalle viimeistään 28. I 1920.

Kirjoitettu tammikuun 23 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1928 Julkaistaan

VI I I  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

AGITAATIO- JA NEUVONTAJUNIEN JA 
-LAIVOJEN TOIMINTAA KOSKEVIA OHJEITA188

1. Yksityiskohtaista:
1) On tehostettava junien ja laivojen toiminnan taloudel

lista ja käytännöllistä puolta liittämällä niiden poliittisiin 
osastoihin agronomeja, teknikkoja, valikoimalla teknistä 
kirjallisuutta, vastaavansisältöisiä filmejä j.n.e.

2) Valmistettava elokuvakomitean kautta tuotantoa (tuo
tannon eri aloja), maataloutta ja teollisuutta kuvaavia sekä 
uskonnonvastaisia ja tieteellisiä filmejä ja tilattava niitä 
viipymättä ulkomailta tov. Litvinovin kautta. Sähkeitse lähe
tettävä tilaus on annettava tov. Leninin allekirjoitettavaksi.

3) Laadittava suurimittakaavainen volostin kartta, josta 
näkyy kaikki suoritettu työ ja alueet, joille se on ulottunut. 
Kartta on pantava nähtäväksi sellaiselle paikalle, minne ko
koontuu paljon väkeä ja minne on vapaa pääsy ilman mi
tään lupalappuja.
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4) Muokattava matkoilla hankittu aineisto ja laadittava 
kaaviopiirroksia, diagrammeja y.m.

5) On kiinnitettävä huomiota filmien huolelliseen vali
kointiin ja pidettävä kirjaa siitä, miten eri filmit vaikutta
vat väestöön esityksen aikana.

6) Laajennettava junien ja laivojen toimintaa paikkakun
nilla, jotka ovat syrjässä rautateistä ja rannikoista, lisäten 
junien ja laivojen apuliikennevälineitä (moottoripyöriä, au
toja, polkupyöriä) sekä käyttäen paikallisia liikenneväli
neitä.

7) Perustettava ulkomaille kauppaedustusto hankkimaan 
ja toimittamaan meille elokuvia, filminauhaa ja muuta ki
nematografista materiaalia.

8) Kiinnitettävä huomiota junien ja laivojen henkilökun
nan valintaan.

9) Tov. Burovilla on lupa esittää YTpKKm neuvontaju- 
nien ja -laivojen toimintaa koskevia kysymyksiä kiireellisis
sä tapauksissa välittömästi tov. Leninille ja vähemmän kii
reellisissä tapauksissa tov. Leninille sihteerin kautta.

2. Yleisluontoista:
1) Määrättävä viipymättä puolueen KK:n kautta pidettä

väksi YTpKKm, KKm ja kansankomissariaattien edustajien 
sekä junissa ja laivoilla olleiden poliittisen työn tekijäin ko
kous. Sanotun kokouksen tulee tutustua junien ja laivojen 
työn tuloksiin ja laatia YTpKKm, KKm ja Kansankomissaa
rien Neuvoston nimissä matkoja koskevat ohjesäännöt.

2) Tov. Lenin huolehtii laadittujen ohjesääntöjen vahvis
tamisesta KK:ssa ja Kansankomissaarien Neuvostossa.

3) Kansankomissaarien Neuvoston yhteyteen aiotaan pe
rustaa pysyvä erikoiskomissio johtamaan matkatoimintaa laa
dittujen ohjesääntöjen mukaisesti.

Kirjoitettu tammikuun 25 pnä 1920
Julkaistu osittaisesti 1920 

kokoelmassa >YTpKK:n 
agitaatio laivat ja  -junat. Niiden 
historia, koneisto, metodit ja  muodot»,

Moskova
Julkaistu ensi kerran täydellisesti Julkaistaan
1932 kirjassa: N. K. Krupskaj a, kirjan tekstin mukaan

Koetut teokset, l i  osa.
»Poliittinen kansansivistystyö»
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EHDOTUS KKN:n PÄÄTÖKSEKSI PERUNALASTIEN 
PURKAMISESTA SEKÄ MOSKOVAN KATUJEN

JA RATAPIHOJEN PUHDISTAMISESTA LUMESTA189

1. Elintarvikekomissariaatti velvoitetaan laatimaan 3 päi
vän kuluessa päätös perunakampanjan toistamisesta ja esit
tämään se KKN:n käsiteltäväksi190.

2. Burdukov +  Kamenev, Dzerzhinski ja Kurski velvoite
taan esittämään tiedot aikuisten ja terveiden miesten luvus
ta, heidän vapaa-ajastaan ja miten heitä käytetään kiireelli
siin töihin kaupungissa, sekä päätösehdotus heidän käyttä- 
misestään.

3. YEK velvoitetaan nimittämään vastuullinen, puoluee
seen kuuluva, kokenut tutkintatuomari tutkimaan syitä, 
joiden vuoksi niin työläisten kuin toimihenkilöidenkin työ
velvollisuuden toteuttaminen Moskovassa on täysin epätyy
dyttävällä kannalla.

Selostus KKN:ssä Dzerzhinskiltä tai hänen apulaiseltaan 
4 päivän kuluttua.

4. Sisäasiain komissariaatti velvoitetaan ryhtymään tar
mokkaampiin toimenpiteisiin lumityövelvollisuuden toteutta
miseksi ja tekemään siitä selostus KKNrssä 3 päivän kulues
sa191.

Kirjoitettu tammikuun 27 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

HUOMAUTUKSIA TYÖLÄISTEN 
JA TOIMIHENKILÖIDEN PALKITSEMISTA

KOSKEVAN SÄÄNNÖSEHDOTUKSEN JOHDOSTA189
1. II 1920.
Erikoisia epäilyksiä herää palkitsemisessa.
4. § — aivan mielivaltainen normin määrittely (50% — 

tasan 50% — »parhaasta», t.s. kun on parhaat koneet y.m. 
Se on aivan mielivaltaista. Eikö voida osoittaa tarkem
min? Julkaista normit tarkkailua varten? Tai koota niitä 
tieteellis-teknistä osastoa y.m. varten ja julkaista bulletii- 
nissa?).
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Lopputulosten lasku: palkkioiden suuruus. Siitä ei ole 
säädetty selontekoa. Eikö siinä tapauksessa laillisteta tosi
asiallisesti kauttaaltaan väärinkäytöksiä?

On saatava kuluttajat osallistumaan normien tarkkailuun. 
Eikö siitä ole esimerkkejä? Osuuskunnilla? y.m.s.

Ehdotuksen puutteena on laveasanaisuus, epäkonkreetti- 
suus, epäasiallisuus, luvataan kaikkea, ei tarkasteta mitään.192

Lenin
Julkaistu ensi kerran 194$ Julkaistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

PUHE KUVERNEMENTTIEN JA UJESTIEN 
TOIMEENPANEVIEN KOMITEOIDEN

PUHEENJOHTAJIEN NEUVOTTELUKOKOUKSESSA 
HELMIKUUN 1 pnä 1920

Toveri Lenin sanoi ennen istuntokauden193 alkua pidetyssä 
toimeenpanevien komiteoiden puheenjohtajien neuvottelu
kokouksessa ajankohtaisesta tilanteesta puhuessaan:

Sikäli kuin kansainvälinen tilanne pysyy samanlaisena 
kuin nykyään, ja koko tilanne, koko tapahtumien kulku 
puhuu sen velkaantuneisuudesta, meidän on asetettava ensi 
sijalle taloudelliset tehtävät. Mitä kulkulaitokseen tulee, 
niin sen kohdalla ei riitä ensi sijalle asettaminen, vaan sitä 
pitää suorastaan kiskoa jämästä ja pelastaa uhkaavalta ka
tastrofilta. Viljajunat jäävät meillä seisomaan, meillä on 
viljaa enemmän kuin pystymme kuljettamaan. Liikennevä
lineiden puute vaikeuttaa usein sotatoimia. Helmikuu on 
kulkulaitokselle raskain kuukausi ja meitä uhkaa suoranai
nen katastrofi.

Meidät uhkaa saattaa vaaraan kulkulaitoksen rappiotila, 
pahempi kuin lokakuussa, Judenitshin ja Denikinin suurim
pien voittojen päivinä. On toimittava tarmokkaammin kul
kulaitoksen pelastamiseksi. Meidän on suoritettava sen vuok
si vielä mobilisaatio toisensa jälkeen. Meidän on vielä ja 
vielä kerran riistettävä lukuisia laitoksia, otettava niistä 
työntekijöitä kohentamaan kulkulaitosta rappiotilasta.

Koko johto- ja valtiotaito on siinä, että osataan ajoissa 
ottaa varteen ja tiedetään, mihin on kohdistettava päävoi- 
mat ja huomio. Meidän on nyt elvytettävä kulkulaitos kah
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dessa kuukaudessa. Ellemme saa kulkulaitoksen suhteen kah
dessa kuukaudessa aikaan samanlaista ihmettä kuin Koltsha- 
kin suhteen, meitä uhkaa katastrofi.

Vaaditaan lukuisia ripeitä, vallankumouksellisia toimen
piteitä. Tämä on sotilaallinen tehtävä, taistelutehtävä ja se 
vaatii sotilaallisia taistelutoimia.
> Kr aina ja  Gazeta» (Pietari) n: o 24, 

helmikuun 3 pnä 1920
Julkaistaan »Krasnaja Gazetan» 

tekstin mukaan

EHDOTUS PUOLUSTUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSIKSI 
KULKULAITOKSEN TILASTA

2/II 1920 pidetty istunto194
(1) 50 —> 100% viljajunista.
(2) Kazanin rata.
(3) Samara — Zlatoust — Tsheljabinsk

?
{tehostettava elintarvikkeiden kuljetusta.

(4) Tehostettava elintarvikkeiden lastausta Tsheljabinskin 
seudulla.

(5) Komennettava hyvin vastuullisia työntekijöitä (Pietarin 
ja Moskovan) konepajoihin.

(6) Palkitseminen vaatetusesineillä.
(7) Korjausjunat Länsirintamalla.
(8) Arzhanovin lähettäminen.
(9) Rautateiden päälliköiden sotilasapulaiset.

(10) 1 rautatie annettava armeijalle.
(11) YEK:sta työntekijöitä kulkulaitokseen.
(12) Korjaustehtaat rinnastettava kulkulaitoksen kanssa.
(13) PN:n erikoisvaltuutetun* •* varastot, jotka on luovutettu 

Elintarvikekomissariaatille, on annettava kulkulaitok
sen työläisille.

(14) Otettava rautatiespesialisteja Valtionraken- mobi-
nuskomiteasta ja muista KKTN:n osastois- Iisaa-
ta y.m. laitoksista kulkulaitokseen tio

(15) Otettava lisää sotaväkeä (40 000) lumitöihin.
(16) ad 5** -f YTpKKm jäseniä.

* Puolustusneuvoston e rik o isv a ttu u te ttu  arm eijan  huollon a la lla . Tolm.
•* — 5. pykä lään . Toim.
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(17) On järjestettävä enemmän korjaustalkoita.
(18) Sotatila 30 — 50 virstan säteellä.
(19) Vahvistettava rautatielinjojen varsilla olevia volosteja 

työntekijöillä.
(20) Tehostettava erikoisesti polttoainehankintoja.
(21) Pyydettävä KK:n Organisaatiotoimikunnalta kiertokirje 

puolueelle ja työn voimistamista mainittuun suuntaan.
(22) Tarkistettava kuljetussuunnitelmat pitäen silmällä elin

tarvike- ja polttoainekuljetusten lisäämistä.
(23) Suljettava eräitä tehtaita ja pantava suorittamaan kor

jaustöitä.
(24) Lapioiden ja rukkasten hankinta.
(25) Lumiaurat ja niiden jakelu.
(26) Ohjeiden anto rataosastojen asiamiehille.

MERKINTÖ KULKULAITOKSEN TILAA KOSKEVIIN 
PUOLUSTUSNEUVOSTON PÄÄTÖKSIIN

Kiinnitän kaikkien johtavien neuvostotyöntekijöiden huo
miota erikoisesti näihin päätöksiin. Kulkulaitos on epätoi
voisessa tilassa. Sen pelastamiseksi tarvitaan todella sanka
rillista ja vallankumouksellista toimintaa.

2/II 1920. Lenin

Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

ETUISUUKSIEN MYÖNTÄMISESTÄ 
VETUREITA KORJAAVILLE TYÖLÄISILLE

EHDOTUS K K N :n  PÄ Ä TÖ K SEK SI1 »•

1) On ilmoitettava, että korjaustöistä palkitaan viljaju- 
namatkoilla.

2) Kulkulaitoskomissariaatin toimeksi annetaan laatia 
suunnitelma viljajunamatkoilla palkitsemisesta siten, että 
tehtäisiin kaikkein tarpeellisimmat korjaustyöt eikä varta 
vasten elintarvikejunien korjauksia.

3) Kaikki tiedot elintarvikejunien korjaustöistä on koot
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tava ja täydennettävä sekä esitettävä tiivistelmänä Tilas
tolliselle Keskushallinnolle.

4) YAKN, Moskovan, Pietarin, Ivanovon ja Tverin ammat- 
tiliittoneuvostot velvoitetaan käsittelemään kysymys par
haiden konepajojen käytöstä korjaustöissä täydet 24 tuntia 
vuorokaudessa.196

Kirjoitettu helmikuun 5 pnä 1920 Julkaistaan
. . . . . käsikirjoituksen mukaanJulkaistu ensi kerran 1933 *
XXI V Lenin-kokoelmassa

PUHE KUVERNEMENTTIEN 
ERIKOISKOMISSIOIDEN IV KONFERENSSISSA197 

HELMIKUUN 6 pnä 1920

Toverit, te joudutte nyt työskentelemään olosuhteissa, jol
loin Neuvosto-Venäjä siirtyy toimintansa uuteen vaiheeseen. 
Luonnollisesti te kaikki tiedätte, että nämä siirtymäkauden 
olosuhteet aiheutuvat yhtäläisesti sekä kansainvälisestä että 
sisäisestä tilanteesta tai oikeammin sanoen niin kansainväli
sellä kuin sisäiselläkin rintamalla viime aikoina tapahtunees
ta tilannemuutoksesta.

Tärkein muutos on se, että valkokaartilaisten vastavallan
kumouksen päävoimat on murrettu Judenitshin ja Koltsha- 
kin kärsimän tappion ja Denikinistä saavutetun voiton tu
loksena. Tosin tässä suhteessa pitää kuitenkin olla varovai
sia, sillä olemme viime aikoina kohdanneet vastuksia Ros- 
tovin seudulla ja Novotsherkasskissa, minkä vuoksi on ole
massa vaara, että Denikin saattaa tointua. Perusvoitot ovat 
siitä huolimatta saaneet aikaan uuden tilanteen. On selvää, 
ettei porvaristo voi enää vakavissaan luottaa tilanteen kään
tymiseen itselleen edulliseksi, ja tämä on sitäkin selvempää 
siksi, että myös kansainvälinen tilanne on muuttunut tavat
tomasti, muuttunut siinä määrin, että Ententen on ollut 
pakko luopua saarrosta. Olemme onnistuneet solmimaan rau
han Eestin kanssa. Siinä suhteessa olemme saavuttaneet rat
kaisevaa menestystä, ja se on lujittanut erittäin suuresti ase
maamme, ja todennäköisesti saamme aikaan rauhan kaikkien 
muidenkin reunavaltioiden kanssa, ja silloin mitkään En
tenten hyökkäykset eivät käytännöllisesti katsoen enää ole 
mahdollisia.
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Näin ollen ensimmäinen kriitillinen ajankohta, ensimmäi
nen kriitillinen kausi taistelussa vastavallankumousta vas
taan, niin valkokaartilaisten salaista kuin myös avointa 
aseellista voimaa vastaan on nähtävästi päättymässä. Silti 
on enemmän kuin luultavaa, että edelleenkin yritetään jär
jestää yksiä tai toisia vastavallankumouksellisia liikehtimi- 
siä ja kapinoita, ja Venäjän vallankumousliikkeen kokemus 
sitä paitsi osoittaa, että puhtaasti terroristisia hankkeita 
seuraa usein aseellinen joukkotaistelu, ja sen vuoksi on luon
nollisesti odotettavissa, että aseelliset vastavallankumouksel
liset upseerivoimat, ainekset, jotka lienevät kaikkein tottu- 
neimpia aseiden hallintaan ja käyttöön, eivät kieltäydy 
käyttämästä aseita omaksi edukseen.

Niin että vaikka lakkautimmekin kuolemanrangaistuksen 
Rostovin valtauksen jälkeen tov. Dzerzhinskin aloitteesta, 
teimme heti alun perin varauksen, ettemme katso lainkaan 
mahdottomaksi sen palauttamista uudelleen voimaan. Meis
tä tämän kysymyksen ratkaisee tarkoituksenmukaisuus. On 
itsestään selvää, ettei neuvostovalta pidä kuolemanrangais
tusta voimassa kauemmin kuin on välttämätöntä, ja tässä 
suhteessa neuvostovalta on kuolemanrangaistuksen kumo
tessaan ottanut askelen, jollaista ei yksikään demokraatti
nen valtiovalta ole ottanut yhdessäkään porvarillisessa ta
savallassa.

Te tiedätte, että kaikkien valkokaartilaisikeessä olleiden 
reuna-alueiden työläisten ja talonpoikain huomattava enem
mistö on asettunut meidän kannallemme sitä vankemmin, 
mitä kauemmin valkokaartilaiset ovat olleet siellä. Ja sen 
vuoksi tiedämme, että kaikki porvariston hankkeet ovat jo 
ennalta tuomitut epäonnistumaan. Sen taas, että nuo hank
keet ovat mahdollisia, olemme nähneet käytännössä neuvos
tovallan kahtena olemassaolon vuotena. Olemme nähneet 
kymmenien tuhansien upseeristoon ja tilanomistajiin kuulu
vien henkilöiden tekevän vaikka mitä rikoksia, solmivan 
sopimuksia imperialististen ulkovaltojen asiamiesten kanssa 
siltojen räjäyttämisestä. Ja  me tähdennämme, etteivät tuol
laiset hankkeet lopu. Me otamme huomioon valtion uuden 
yleisen tilanteen, mutta silti meidän on oltava ehdottomasti 
varuillamme ja muistettava, että vaikka historiallisesti suu
rimittaisen aseellisen taistelun kausi on päättymässä, se ei 
missään tapauksessa merkitse, ettei meidän tulisi olla val
miina.
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Vastavallankumouksen lannistamiselinten, EK:n elinten 
ratkaistavana on ollut ja on yhä varsin mutkikas ja vaikea 
tehtävä. Toisaalta niiden tulee ymmärtää ja ottaa huomioon 
siirtyminen sodasta rauhaan ja toisaalta olla koko ajan va
ruillaan, koska emme tiedä, kuinka pian saadaan aikaan kes
tävä rauha; meidän on katsottava, miten käyttämämme uusi 
menetelmä vaikuttaa porvarikerroksiin, pantava merkille, 
koettava käytännössä, mihin nämä muutokset johtavat, ja 
vain tämän huomioon ottaen, tämän käytännöllisen koke
muksen nojalla tehtävä niitä tai näitä muutoksia.

Sanalla sanoen meidän on säilytettävä edelleenkin täysin 
taistelukuntomme, oltava valmiina torjumaan vihollinen. 
Mahdollisesti se yrittää tehdä hyökkäyksiä, mahdollisesti 
Denikinin onnistuu lujittaa asemiaan ja jatkaa kansalaisso
taa, mahdollisesti erinäiset vastavallankumoukselliset ryh
mät yrittävät suorittaa terroritekoja, ja siksi taisteluvalmiu- 
den säilyttäminen on meidän velvollisuutemme. Samalla kun 
säilytämme taisteluvalmiutemme, meidän on otettava huo
mioon uusi käänne sodasta rauhaan ja riistäjien vastarinnan 
lannistamiskoneistoa heikentämättä muutettava vähitellen 
taktiikkaa, muutettava repressiivisten toimenpiteiden luon
netta.

Tällä kysymyksellä on arvattavasti ollut huomattava sija 
keskusteluissa, joita olette käyneet, ja teillä on tietenkin 
verrattomasti runsaammin aineistoa käytännöllisiä konkreet
tisia johtopäätöksiä varten kuin minulla. Uskon varmasti, 
että pyritte tutkimaan tämän aineiston konkreettisesti ja 
käytännön pohjalta. Teidän on harkittava, missä suhteessa 
vastavallankumouksen lannistamiselinten toiminta muuttuu 
hiljattain vapautetuilla Venäjän alueilla, Siperiassa ja Uk
rainassa, kuinka meidän on muutettava sitä vastaavasti toi
mintaamme. En rupea erittelemään tätä kaikkea yksityis
kohdittain enkä puhumaan siitä pitkästi, koska en ole voinut 
tutustua asia-aineistoon, mutta toistan vielä kerran, että 
tärkeintä on ottaa huomioon jokaisen EK:n käytännöllisessä 
työssä karttunut konkreettinen aineisto. Tämän kaltaisten 
kokousten tehtävänä on sitä paitsi käsitellä mahdollisimman 
seikkaperäisesti sellaista tosiasia-aineistoa, ettei kukaan pai
kallisista työntekijöistä sulkeutuisi suppeaan piiriinsä, vaan 
että hän voisi mielipiteiden vaihdon ansiosta määritellä var
memman, pitkäksi aikaa kelpaavan taktiikan.

Haluaisin kiinnittää erityistä huomiota erääseen kysymyk-
9-1108
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seen, joka on vastavallankumouksen lannistamiselinten, va
koilua ja keinottelua vastaan taistelevien elinten ratkais
tavana, verettömään työn rintamaan, joka nyt nousee ensi 
sijalle neuvostovallan rakentamisen kannalta, työläisten ja 
talonpoikien vallan lujittamisen ja hävitetyn talouden jäl
leenrakentamisen kannalta.

Te tiedätte, että taistelu Ententen tukemia Koltshakia, 
Judenitshia ja Denikiniä vastaan, taistelu vastavallanku
mouksellisia tilanomistajia ja kapitalisteja vastaan, jotka 
ovat viime aikoihin asti pitäneet voittoaan taattuna, koska 
heidän puolellaan ovat olleet maailman rikkaimmat maat, 
oli se tehtävä, joka vaati meitä jännittämään maan kaikki 
voimat, sillä kysymys oli itse Neuvostotasavallan olemassa
olon turvaamisesta.

Voidaan sanoa ihmeeksi sitä, mitä olemme saaneet aikaan 
näinä kahtena neuvostovallan vuotena, sillä taistelussa kan
sainvälistä pääomaa vastaan olemme onnistuneet saavutta
maan ennen kuulumattoman, niin uskomattoman voiton, et
tei maailmassa ole ennen nähty sen veroista. Näin on tapahtu
nut sen vuoksi, että olemme liittäneet yhteen kaikki voi
mamme, että olemme tosiaankin toteuttaneet proletariaatin 
diktatuuria siinä mielessä, että työväenluokan etumainen 
kärkijoukko, sen parhain, rehellisin kärkijoukko on osoitta
nut näinä kahtena neuvostovallan elinvuotena uskomatonta 
urhoollisuutta ja päättäväisyyttä, kun taas kaikki työväen
luokan ja talonpoikaisten kehittymättömämpään osaan kuu
luvat horjuvat ainekset, jotka ovat horjuneet tavattomasti, 
ovat alkaneet kallistua sitä selvemmin meidän puolellemme, 
mitä enemmän ne ovat horjuneet. Mitä enemmän ne ovat 
joutuneet kokemaan, sitä nopeammin ne ovat siirtyneet mei
dän puolellemme.

Tuollainen voimien keskitys vaati meitä turvautumaan 
pakotuskeinoihin kaikesta vaikeroinnista, nurinasta ja valit
telusta huolimatta. Me olemme olleet sekä.ennen Lokakuun 
vallankumousta että sen jälkeen sillä kannalla, että uusi 
järjestelmä ei voi syntyä ilman vallankumouksellista väki
valtaa ja että kaikki se puolueen ulkopuolella olevan pikku
porvarillisen sivistyneistön valitus ja nurina, jota kuulem
me, on vain reaktio. Historia, jota kiivas luokkataistelu vie 
eteenpäin, on osoittanut, että tilanomistajat ja kapitalistit 
ovat olleet valmiita mihin tahansa tajuttuaan, että kysymyk
sessä on viimeinen, ratkaiseva taistelu.
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Historia on osoittanut, että voittoa ei voida saavuttaa 
ilman vallankumouksellista väkivaltaa. Riistäjien vastarin
taa ei voida lannistaa ilman työläisten ja talonpoikien suo
ranaisiin vihollisiin kohdistuvaa vallankumouksellista väki
valtaa. Toisaalta vallankumouksellinen väkivalta ei voi olla 
kohdistumatta myöskään itse työväenjoukkojen horjuviin, 
epävakaisiin aineksiin.

Me olemme Punaisen Armeijan valtavan voiton todistajia, 
mutta kun luomme katseen kahteen elettyyn neuvostovallan 
vuoteen ja ajattelemme, kuinka olemme kulkeneet noihin 
voittoihin, emme voi unohtaa, että Lokakuun vallankumous 
alkoi armeijan ollessa aivan hajalla, että meillä ei ollut mi
tään sotilaallista organisaatiota. Meillä ei ollut armeijaa, 
meidän oli pitkällistä ja vaikeaa tietä kulkien koottava, 
sementoitava, luotava alun alkaen uudestaan tämä armeija. 
Ja tässä uuden, kurinalaisen Punaisen Armeijan luomisessa 
jouduttiin turvautumaan vallankumoukselliseen väkivaltaan. 
Vallankumouksellista väkivaltaa harjoitettiin aivan oikein 
etuilija-aineksia kohtaan. Samaan aikaan kun etujoukko an
toi kaikki voimansa taisteluun vastavallankumousta vastaan, 
samaan aikaan kun tuhannet tästä joukosta uhrasivat hen
kensä taistelutantereilla, maata saanut talonpoikaisten kehit
tymätön osa ja kehittymätön osa työläisistä tekivät työtä 
vain omaksi hyväkseen. Etumaisen osan oli tuolloin luotava 
ja lujitettava uutta kuria, joka kesti vallankumouksellisen 
väkivallan varassa ja joka saattoi kestää vain sen ansiosta, 
että työläisten ja talonpoikien, kaikkien työväenjoukkojen 
valveutunut osa hyväksyi tuon väkivallan ja tajusi, että il
man tätä rautaista kuria emme olisi kyenneet luomaan Pu
naista Armeijaa, emme olisi kestäneet kaksivuotista taiste
lua emmekä yleensä olisi jaksaneet pitää puoliamme jär
jestynyttä, yhteen liittynyttä pääomaa vastaan. Nyt tehtä
vät muuttuvat vähitellen siinäkin suhteessa: meidän on to
tutettava kurinalaisuuteen, pidettävä kuria yllä ja yhdistet
tävä voimamme kestääksemme vastaisessa taistelussa. Ensin 
heitimme kaikki voimat, kaikki rappiotilassa olevan maan 
voimat sotaan. Se saattoi maan vielä pahempaan rappioon.

Kukaan ei uskonut kaksi vuotta sitten, että Venäjä, neli
vuotisen imperialistisen sodan köyhdyttämä maa, kykenee 
kestämään vielä kaksi vuotta kansalaissotaa. Ja jos meiltä 
olisi kysytty lokakuun lopussa 1917, kestämmekö kaksivuo
tisen kansalaissodan koko maailman porvaristoa vastaan,
9*
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niin enpä tiedä, olisiko monikaan meistä vastannut myön
tävästi. Mutta tapahtumat osoittivat, että työläis- ja talon
poikaisjoukot toimivat paljoa tarmokkaammin kuin Loka
kuun vallankumouksen suorittaneet ihmiset olivat osanneet 
olettaa. Ja lopputulos sekä kotirintamat osoittivat uuden 
voiman lähteen olevan paljon suurempi kuin olimme kuvi
telleet. Tuo lähde osoitti samalla, että Punainen Armeija, 
joka osaa voittaa sotarintamilla, kohtaa uuden esteen koti
rintamilla, mikä tuntuu nyt erikoisesti kulkulaitoksessa. 
Tietysti meillä on nykyään myös vaikea elintarviketilanne, 
kärsimme nykyään nälkää ja vilua enemmän kuin koskaan, 
mutta elintarviketilanne paranee, sillä parhaat viljakuver- 
nementit on vapautettu. Pahin on nykyään kulkulaitoksen 
kriisi. Tulkoon mainituksi, että samanlainen kriisi on kai
kissa rikkaimmissakin maissa, vaikka ne eivät ole käyneet 
tällaista jatkuvaa sotaa. Jopa nuokin maat kärsivät vau- 
nupulasta. Voidaan kuvitella, mitä tapahtuu meillä Venä
jällä, joka on käynyt kuusi vuotta sotaa ja jossa on tieten 
tahtoen tuhottu sillat ja veturit.

Tilanne on meillä tässä suhteessa tietenkin hyvin vaikea, ja 
EK:n kulkulaitososastojen, niiden koko koneiston ja kaikkien 
valveutuneiden vallankumouksellisten voimien tehtävänä on 
auttaa kulkulaitosta pääsemään siitä kriitillisestä tilasta, 
jonka voidaan lainkaan liioittelematta sanoa lähentelevän 
katastrofia. Huomautettakoon vielä, että helmikuussa kulku- 
laitoksen tila on talven jälkeen lumituiskujen vuoksi aina 
normaaleinakin aikoina huonompi kuin minään muuna vuo
denaikana. Kulkulaitoksen kriisi on kehittynyt nyt jo niin 
pitkälle, että rautateitä uhkaa täydellinen liikenneseisaus. 
Moskovassa on viime aikoina ollut viljaa kolmeksi päiväksi, 
mutta kymmeniä junia on pysähtynyt, koska ei ole riittänyt 
polttoainetta eikä sitä ole kyetty kuljettamaan.

Tiedämme hyvin, mitä keinoja on käytettävä taistelussa 
tätä katastrofaalista tilannetta vastaan, sillä käytimme niitä 
kahtena sotavuotena. Näitä taistelukeinoja ovat kansanjouk
kojen tietoisuuden kohottaminen ja suoranainen vetoaminen 
niihin. Olemme aina katsoneet velvollisuudeksemme vedota 
tällaisissa tukalissa tilanteissa työläis- ja talonpoikaisjouk
koihin ja selittää niille, kuinka vaikeaksi tilanne on muo
dostunut. Olemme vedonneet niihin ja osoittaneet, kenestä 
riippuu Neuvosto-Venäjän pelastus ja kuinka suuria ponnis
tuksia vaatii kaikkien voimien keskittäminen yhden tietyn
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tehtävän ratkaisuun. Nämä tehtävät ovat muuttuneet monta 
kertaa sinä aikana, jona neuvostovalta on taistellut vihol
lisiaan vastaan, ja valtiollisen tilanteen käsittäminen ilmenee 
juuri siinä, että osaamme määritellä oikein tehtävät, joihin 
on käytävä käsiksi kyetäksemme pääsemään rappiotilasta ja 
ryhtymään normaaliin rakennustyöhön. Te tiedätte, että 
myös nykyään olemme kiinnittäneet eniten huomiota kul
kulaitoksen kriitillisen tilan selittämiseen työläisille ja ta
lonpojille. Proletariaatin ja talonpoikaisten on jännitettävä 
nyt kaikki voimansa. Polttoaineen kuljetus on vaikea tehtävä 
ja sen suorittaminen on kerrassaan mahdotonta, ellei työ
läis- ja talonpoikaisväestö innoitu ja ryhdy joukolla tekemään 
kollektiivisesti työtä niin kuin Punaisen Armeijan voittojen 
parhaalla kaudella. Polttoaineen kuljetusta ja raiteiden puh
distusta on nykyään vaikeuttanut esimerkiksi se, että talon
pojille on moneen kertaan luvattu korvauksia elintarvikkeis
ta. Kuljetukseen tarvitaan luonnollisesti hevosia, talonpoi- 
kaisto ei pysty selviytymään tästä tehtävästä, se on hyvin 
vastahakoista ja vihamielistä, sillä se ei saa palkkioksi 
tiettyä määrää tavaroita; me taas emme kykene antamaan 
vähäistäkään määrää tavaroita sen vuoksi, että liikenne on 
aivan pysähdyksissä. Me sanomme, että talonpoikien täytyy 
tehdä se velaksi työläis- ja talonpoikaishallitukselleen nälkää 
näkevien työläisten pelastamiseksi ja teollisuuden elvyttä
miseksi. Talonpoikien täytyy tehdä se velaksi, sillä eräin 
paikoin talonpoikaisto kärsii esim. hirveää suolan puutetta, 
meillä taas on valtavat varastot suolaa, mutta emme voi 
kuljettaa sitä, koska kulkulaitos ei suoriudu ehdottoman 
välttämättömistä viljankuljetuksista.

Tällaisessa tilanteessa vaaditaan yhä kurinalaisuutta, vaa
ditaan propaganda- ja agitaatiotoimintaa kaikkien työläisten 
ja talonpoikien valistamiseksi ja yhteenliittämiseksi. Käyt
tämämme vallankumouksellinen väkivalta muuttaa tämän 
kurinalaisuuden realiteetiksi, todellisuudeksi, ja se osoittaa, 
että valveutunut työväenluokka on asettanut tinkimättömän 
käytännöllisen tehtävän, jonka me suoritamme loppuun asti 
samoin kuin Judenitshia, Koltshakia ja Denikiniä vastaan 
käydyn ankarimman taistelun kaudella, jolloin siirsimme 
eturiveihin kommunisteja, vastuunalaisia työntekijöitä, kär
simme suuria menetyksiä, uhrasimme näiden parhaiden tais
telijoiden hengen ja samalla lujitimme kuria, rankaisimme 
etuilijoita, jännitimme äärimmilleen kansan voimat ja voi-
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timme. Samanlainen tavoite, samoja koeteltuja menetelmiä 
käyttäen meidän on saavutettava hinnalla millä hyvänsä 
nytkin pelastaaksemme kulkulaitoksen.

Meillä on viljaa ja suolaa, meillä on riittämiin raaka-ai
neita, polttoainetta, me kykenemme jälleenrakentamaan teol
lisuuden, mutta se vaatii monia kuukausia ankaraa taistelua, 
ja EK:n elinten pitää toimia tässä taistelussa proletariaatin 
keskitetyn tahdon täytäntöönpanon välikappaleina, niiden 
on tehtävä tunnetuksi sitä kuria, jonka olemme kyenneet 
saamaan aikaan Punaisessa Armeijassa.

Olen varma siitä, että tämän neuvottelukokouksen jälkeen 
laitostenne elimet sopivat käytännössä työn kulussa ja te 
täällä siitä, mitä osaa esittävät Kulkulaitoksen ujestin eri- 
koiskomissiot, kuinka niiden on järjestettävä toimintansa, 
kuinka niiden tulee nostaa keskuudestaan uusia työntekijöitä 
taistelemaan keinottelijoita ja sabotaasin harjoittajia vastaan, 
joita rautatieläisten joukossa on enemmän kuin muualla. 
Tämän tehtävän suorittamiseen tarvitaan teidän käytännöl
listä kokemustanne, teidän on ratkaistava tämä tehtävä 
vaihdettuanne siitä mielipiteitä. Rautatieläisten joukko on 
erikoista siinä suhteessa, että suurin osa siihen kuuluvista 
työläisistä on kunnon työläisiä ja vähemmistö osallistuu 
keinotteluun. Kulkulaitoksen EK:n huolena on saada tällä 
alalla aikaan oikea työnjako ja vastuu työvoiman säästöstä, 
sen on tehtävä tämä rautatieläisten kommunistiainesten 
voimin. Vain tukeutumalla näihin parhaisiin työläisjoukkoi
hin pystymme luomaan voiman, joka puhdistaa tuon keinot- 
teluilmapiirin ja saa voiton noista pahimpina tsarismin ai
koina kootuista aineksista. Meillä on yksi keino, jonka avulla 
saatamme lannistaa tuon voiman, kapitalismilta perinnöksi 
jääneen voiman: se on kurinalaisuuden ja vallankumouksel
lisen tarmon maksimaalinen kehittäminen. EK:oiden on tu
keuduttava kommunistisoluihin ja ammattiliittoihin, yhdis
tettävä työnsä propaganda- ja agitaatiotoimintaan, herätet
tävä rautatieläisjoukoissa tietoista suhtautumista taisteluun.

Olen varma, että järjestyneisyys auttaa meitä aikaisemman 
kokemuksemme nojalla saavuttamaan uudessa työssämme 
yhtä suuria voittoja kuin olemme saavuttaneet aseellisen 
taistelun alalla. ( V o i m a k k a i t a ,  j a t k u v i a
s u o s i o n o s o i t u k s i a .  1
Julkaistu ensi kerran 1957 Julkaistaan

*Kommunist» aikakauslehden pikakirjoitteen mukaan
5. n:ossa
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EHDOTUS PÄÄTÖSLAUSELMAKSI 
UKRAINAN BO ROTB A LAI STE N 

PUOLUEESTA198

Borotbalaiset katsotaan puolueeksi, joka loukkaa kommu
nismin perusperiaatteita propagoimalla sotilaallisten voimien 
kahtiajakoa ja tukemalla banditismia, mistä on suoranaista 
etua valkoisille ja kansainväliselle imperialismille.

Proletariaatin etujen vastaista on niin ikään se, että he 
vastustavat tunnusta, joka vaatii läheistä ja mahdollisimman 
kiinteätä liittoutumista VSFNTin kanssa.

Kaikessa politiikassa on pidettävä järjestelmällisesti ja 
johdonmukaisesti suuntana borotbalaispuolueen likvidointia 
lähitulevaisuudessa. Sitä silmälläpitäen ei saa sivuuttaa 
ainoatakaan borotbalaisten rikkomusta, ilman että heitä 
rangaistaan siitä viipymättä ja ankarasti. Erityisesti on 
koottava tietoja heidän puolueensa jäsenenemmistön epäpro- 
letaarisuudesta ja tavattomasta epäluotettavuudesta.

Likvidointihetki on määrättävä lyhyen ajan kuluttua, sen 
määrää Poliittinen toimikunta ja se ilmoitetaan Ukrainan 
vai lankumouskom iteal le.199
Kirjoitettu helmikuun 6 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1945 Julkaistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KESKUSTELU AMERIKKALAISEN 
»THE WORLD» LEHDEN KIRJEENVAIHTAJAN 

LINCOLN EYREN KANSSA290
LIITTOUTUNEET »PELAAVAT SHAKKIA»

Liittoutuneiden saarroniopettamispäätöstä koskevan uutisen joh
dosta Lenin lausui:

On vaikea uskoa vilpittömäksi niin epämääräistä ehdotus
ta, koska samalla todennäköisesti valmistellaan hyökkäystä 
meidän kimppuumme Puolan alueen kautta. Ensi silmäyk
sellä Pääneuvoston suunnitelma — kauppasuhteiden uusimi
nen Venäjän osuusliikkeiden välityksellä — vaikuttaa melko 
uskottavalta. Mutta osuusliikkeitä ei enää ole olemassa, ne
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on yhdistetty neuvostolaisiin jakeluelimiimme. Mitä liittou
tuneet näin ollen tarkoittavat puheillaan, että ne haluavat 
olla tekemisissä osuusliikkeiden kanssa? Se on tietysti käsit
tämätöntä.

Sen vuoksi sanonkin, että tarkempi tutkimus saa meidät 
vakuuttumaan siitä, että Pariisissa tehty päätös on vain 
liittoutuneiden shakkisiirto pelissä, jonka vaikuttimet ovat 
yhä käsittämättömät.

Lenin oli hetken vaiti ja sitten lisäsi leveästi hymyillen:

Käsittämättömämmät kuin esimerkiksi marsalkka Fochin 
aikomus käydä Varsovassa.

Kysyin, katsooko hän todella mahdolliseksi Puolan hyökkäyksen? 
(Muistettakoon, että Venäjällä on puhuttu puolalaisten hyökkäyksestä 
bolshevikkien kimppuun eikä päinvastoin.)

Aivan epäilemättä, vastasi Lenin. — Clemenceau ja Foch 
ovat hyvin vakavia herroja, ja kuitenkin toinen heistä on 
laatinut tuon aggressiivisen suunnitelman ja toinen aikoo 
toteuttaa sen. Tämä on tietysti vakava vaara, mutta me 
olemme kohdanneet pahempiakin vaaroja. Se ei kuitenkaan 
herätä meissä niinkään paljon pelkoa kuin pettymystä sen 
johdosta, että liittoutuneet havitelevat yhä vieläkin mah
dottomia. Puolan hyökkäys ei nähkääs pysty ratkaisemaan 
Venäjän probleemia liittoutuneiden toivomassa hengessä 
enempää kuin aikoinaan Koltshakin ja Denikinin hyökkäys
kään. Muistakaa, että Puolalla on paljon omia huolia. Sitä 
paitsi on selvää, ettei se voi saada apua miltään naapuril
taan, ei Romanialtakaan.

Rauha tuntuu nyt kuitenkin olevan lähempänä kuin ennen, lausuin 
olettamuksenani.

Kyllä, se on totta. Jos rauha on luonnollinen seuraus 
kaupankäynnistä kanssamme, niin liittoutuneet eivät voi 
kauemmin välttää sitä. Olen kuullut, että Clemenceaun 
seuraaja Millerand on halukas harkitsemaan kysymystä kaup- 
payhteyksistä Venäjän kansaan. Ehkä tämä todistaa sitä, 
että Ranskan kapitalistien mielialoissa on tapahtunut jyrkkä 
muutos. Churchillilla kuitenkin on Englannissa yhä vankat 
asemat, eikä Lloyd George, joka todennäköisesti tahtoisi 
ryhtyä kauppasuhteisiin kanssamme, rohkene katkaista avoi
mesti välejä Churchillin politiikkaa kannattavien poliittisten 
ja finanssipiirien kanssa.
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YHDYSVALLOISSA VAINOTAAN SOSIALISTEJA
Entä Amerikka?

On vaikea päästä selville, mitä siellä tapahtuu. Teidän 
pankkiirinne näyttävät pelkäävän meitä enemmän kuin kos
kaan aikaisemmin. Joka tapauksessa hallituksenne kohdistaa 
ei yksin sosialisteihin, vaan jopa koko työväenluokkaan 
paljon ankarampia vainotoimenpiteitä kuin mikään muu 
hallitus, kuin Ranskan taantumushallituskaan. Teidän hal
lituksenne vainoaa silminnähtävästi ulkomaalaisia. Mutta 
mitä Amerikka tekisi ilman siirtolaistyöläisiään? He ovat 
ehdottoman välttämättömiä taloudelliselle kehityksellenne.

Jotkut amerikkalaiset yrittäjät näköjään alkavat kuiten
kin ymmärtää, että on järkevämpää harjoittaa edullisia 
liiketoimia Venäjällä kuin käydä sotaa Venäjää vastaan, ja 
se on hyvä merkki. Me tulemme tarvitsemaan Amerikan 
teollisuustuotteita — vetureita, autoja y.m. — enemmän 
kuin minkään muun maan tavaroita.

Mitkä ovat rauhanehtonne?
Siitä puhumiseen ei kannata kuluttaa aikaa. Koko maailma 

tietää, että olemme valmiit solmimaan rauhan ehdoilla, 
joiden oikeudenmukaisuutta eivät voi kiistää imperialismia 
kiihkeimminkään kannattavat kapitalistit. Olemme ilmoit
taneet monta kertaa, että pyrimme rauhaan, että rauha on 
meille välttämätön, että olemme valmiit myöntämään ul
komaiselle pääomalle mitä edullisimpia toimilupia ja takeita. 
Mutta emme aio sallia, että meidät kuristetaan rauhan ni
messä hengiltä.

En näe mitään syitä, joiden vuoksi tällainen sosialistinen 
valtio kuin meidän valtiomme ei voisi solmia rajattomia 
liikesuhteita kapitalistimaihin. Meillä ei ole mitään sitä 
vastaan, että käyttäisimme kapitalistisia vetureita ja maata
louskoneita, miksi sitten noiden maiden pitäisi kieltäytyä 
käyttämästä meidän sosialistista vehnäämme, pellavaamme 
ja platinaamme? Onhan sosialistinen vilja maultaan saman
laista kuin kaikki muukin vilja, eikö niin? Niiden tulee 
tietenkin olla liikesuhteissa kauheiden bolshevikkien, t.s. 
neuvostohallituksen kanssa. Liikeyhteyksien ylläpito neu
vostoihin ei kuitenkaan tule olemaan esim. amerikkalaisille 
terästeollisuudenharjoittajille sen vaikeampaa kuin se kans
sakäyminen, jossa he olivat sodan aikana ententevaltojen 
hallitusten kanssa sotavarustelujen alalla.
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EUROOPPA ON RIIPPUVAINEN VENÄJÄSTÄ

Juuri sen vuoksi puheet kaupankäynnin uusimisesta Venä
jän kanssa osuuskuntien välityksellä tuntuvat meistä vilpil
lisiltä tai ainakin epäselviltä. Ne ovat pikemminkin shakki- 
siirto kuin avomielinen, suoranainen tarjous, jonka hyväk
syisimme ja toteuttaisimme viipymättä. Sitä paitsi, miksi 
Pääneuvosto ei ilmoita meille suunnitelmistaan, jos se todella 
aikoo lopettaa saarron? Emme ole saaneet Pariisista mitään 
virallisia tiedotuksia. Se vähä minkä tiedämme, pohjautuu 
radiomme sieppaamiin lehtiuutisiin.

Euroopan ja Yhdysvaltojen valtiomiehet eivät kaiketi käsi
tä, että Venäjän nykyinen taloudellinen rappiotila on vain 
yleismaailmallisen taloudellisen rappiotilan osa. Talouson
gelmaa on mahdoton ratkaista niin kauan kuin sitä tarkas
tellaan eri kansakuntien tai kansakuntien ryhmän kannalta 
eikä kansainvälisestä näkökulmasta. Eurooppa ei kykene 
nousemaan jaloilleen ilman Venäjää. Ja kun Eurooppa on 
voimaton, muodostuu Amerikan tilanne kriitilliseksi. Mitä 
hyötyä Amerikalle on rikkauksistaan, ellei se voi hankkia 
niillä sitä, mikä on sille välttämätöntä? Eihän Amerikka voi 
syödä kasaamaansa kultaa tai pukeutua siihen, eikö niin? 
Se ei voi käydä Euroopan kanssa edullista kauppaa, t.s. 
omalta kannaltaan reaalisesti arvokasta kauppaa, ennen kuin 
Eurooppa kykenee antamaan sille tavaroita, joita se haluaa 
saada vastikkeeksi niistä, mitkä sen on saatava myydyksi. 
Eurooppa taas voi antaa Amerikalle mainittuja tavaroita 
vasta päästyään taloudellisesti jaloilleen.

MAAILMA TARVITSEE VENÄLÄISIÄ TAVAROITA

Meillä on Venäjällä vehnää, pellavaa, platinaa, potaskaa 
ja paljon hyödyllisiä kaivannaisia, joista koko maailmassa on 
ankara puute. Maailman täytyy loppujen lopuksi tulla hank
kimaan niitä meiltä siitä riippumatta, onko meillä vallalla 
bolshevismi vai ei-bolshevismi. On havaittavissa merkkejä, 
että vähitellen aletaan käsittää tämä totuus. Pääneuvosto 
katsoo mahdolliseksi harjoittaa yhä vieläkin verukehtimis- 
politiikkaa, vaikka sillä aikaa koko Eurooppa eikä yksin 
Venäjä rakoilee kaikista liitoksistaan. Venäjä samoin kuin 
Eurooppa voidaan pelastaa täydelliseltä rappiolta, mutta 
sitä varten on toimittava ripeästi ja viipymättä. Pääneuvosto 
toimii kuitenkin hyvin hitaasti, hirveän hitaasti. Tosiasial



K E S K U S T E L U  K I R J E E N V A I H T A J A  E Y R E N  K A NSSA 139

lisesti se lienee jo hajonnut mitään ratkaisematta ja luo
vuttanut tehtävänsä lähettiläiden neuvostolle, ja vain ole
mattoman, kuolleena syntyneen Kansainliiton täytyy ottaa 
sen paikka. Mutta voiko Kansainliitto alkaa toimia ilman 
Yhdysvaltoja, jonka tulisi olla sen perustuki?

Kysyin, missä määrin neuvostohallitusta tyydyttää sotilaallinen 
tilanne.

Se on siihen täysin tyytyväinen. Merkkejä sotilaallisen 
hyökkäyksen jatkamisesta meitä vastaan on havaittavissa 
ainoastaan Puolan taholta, mistä jo mainitsin. Jos Puola 
ryhtyy sellaiseen seikkailuun, niin tämä aiheuttaa uusia 
kärsimyksiä kummallekin osapuolelle ja johtaa taas tarpeet
tomaan ihmishenkien menetykseen. Mutta ei edes Foch pysty 
turvaamaan puolalaisille voittoa. He eivät kykenisi voitta
maan Punaista Armeijaamme, vaikka itse Churchill sotisi 
yhdessä heidän kanssaan.

Tässä Lenin hymähti synkästi, pää takakenossa. Sitten hän jatkoi 
vakavasti:

Mikä tahansa suuri liittolaisvalta kykenee tietysti murs
kaamaan meidät, jos se voi lähettää meitä vastaan oman 
armeijansa. Mutta sitä ne eivät uskalla tehdä. Tavattoman 
paradoksaalista on juuri se, että niin heikko kuin Venäjä 
onkin liittoutuneiden rajattomiin voimavaroihin verrattuna, 
se on kyennyt lyömään hajalle kaikki aseelliset voimat, 
m.m. brittiläiset, amerikkalaiset ja ranskalaiset joukot, joita 
liittoutuneiden on onnistunut lähettää sitä vastaan, ja lisäksi 
saavuttamaan myös diplomaattisia ja moraalisia voittoja 
reunamaissa. Suomi on kieltäytynyt sotimasta meitä vastaan. 
Olemme solmineet rauhan Eestin kanssa ja kohta allekirjoi
tetaan rauhansopimus Serbian* ja Liettuan201 kanssa. En
tenten houkuttelevista lupauksista ja pahaenteisistä uhkauk
sista huolimatta nämä pikkuvaltiot ovat katsoneet parem
maksi solmia rauhanomaiset suhteet kanssamme.

SISÄPOLIITTISEN TILANTEEN NÄKÖALAT OVAT HYVÄT

Se on epäilemättä todistus meidän valtavasta moraalisesta 
voimastamme. Itämeren maat, lähimmät naapurimme, käsit
tävät, että vain yksin meillä ei ole mitään niiden riippumat
tomuutta ja hyvinvointia uhkaavia aikeita.

* Sanom alehdessä on v irhe. Serbia ja  N euvosto-V enäjä e iv ä t olleet sota
tilassa  keskenään. N äh täv ästi oli kysym ys L a tv ias ta . Toim .
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Entä Venäjän sisäpoliittinen tilanne?
Se on kriitillinen, mutta näköalat ovat hyvät. Kevääseen 

mennessä pääsemme elintarvikepulasta ainakin siinä määrin, 
ettei kaupunkilaisväestön tarvitse nähdä nälkää. Silloin 
saamme riittämiin myös polttoaineita. Punaisen Armeijan 
erinomaisten urotekojen ansiosta olemme jo ryhtyneet jäl
leenrakentamaan kansantaloutta. Nykyään osa tästä armei
jasta on muutettu työarmeijoiksi; tämä tavaton ilmiö on 
käynyt mahdolliseksi vain ylevään ihanteeseen pyrkivässä 
maassa. Kapitalistimaissa se olisi tietenkin mahdotonta. 
Menneinä aikoina uhrasimme kaikkemme saavuttaaksemme 
voiton aseistetuista vihollisistamme, nyt sen sijaan suuntaam
me kaikki ponnistuksemme talouden jälleenrakentamiseen. 
Se vaatii vuosia, mutta loppujen lopuksi me voitamme.

Milloin kommunismin rakentaminen Venäjällä saadaan mielestänne 
viedyksi päätökseen? Arvelin kysymyksen osoittautuvan vaikeaksi, 
mutta Lenin vastasi heti.

Aiomme sähköistää koko teollisuusjärjestelmämme rakenta
malla voimalaitoksia Uralille ja muille seuduille. Insinöö- 
rimme sanovat, että siihen tarvitaan kymmenen vuotta. 
Täydellinen sähköistäminen on ensimmäinen tärkeä porras 
tiellä yhteiskunnan talouselämän kommunistiseen järjeste
lyyn. Koko teollisuutemme on saava energiaa yhteisestä 
lähteestä, joka kykenee turvaamaan yhtäläisesti kaikki teol
lisuusalat. Tämä tekee lopun epäproduktiivisesta kilpailusta 
polttoaineen hankinnassa ja luo jalostusteollisuuden laitok
sille vankan taloudellisen pohjan, jonka puuttuessa emme voi 
toivoa saavuttavamme välttämättömyystarvikkeiden vaih
dossa kommunismin periaatteita vastaavaa tasoa.

Oletamme m.m., että kolmen vuoden kuluttua Venäjällä 
tulee palamaan 50000 000 hehkulamppua. Yhdysvalloissa on 
tietääkseni näitä lamppuja 70 000 000, mutta runsaat kaksi 
kolmannesta tuosta määrästä merkitsee valtavaa saavutusta 
maassa, jossa sähkö on vielä lapsenkengissä. Sähköistäminen 
on nähdäkseni tärkein ratkaistavanamme olevista suurteh- 
tävistä.

SOSIALISTIJOHTAJIEN JYRKKÄÄ ARVOSTELUA

Keskustelumme päätteeksi Lenin esitti, ei tosin lehdistöä varten, 
useita jyrkkäsanaisia arvostelevia huomautuksia eräistä Euroopan ja  
Amerikan sosialistijohtajista, mistä käy ilmi, ettei hän usko näiden



E H D O T U S  K K N :n  P Ä Ä T Ö K S E K S I  T A V A RA V A RA N N O ST A  141

herrojen kykyyn tai edes haluun viedä menestyksellisesti eteenpäin 
maailmanvallankumouksen asiaa. Hän on nähtävästi sitä mieltä, että 
bolshevismi raivaa itselleen tien pikemminkin vastoin näiden »viral
listen» sosialismin johtajien tahtoa kuin heidän avullaan.

Julkaistu englannin kielellä 
helmikuun 21 pnä 1920 

»The World» lehden 21368. n:ossa
Venäjän kielellä julkaistu ensi Julkoistaan lehden tekstin mukaan

kerran 1957 »Kommunist» Käännös englannista
aikakauslehden 15. n:ossa

HUOMAUTUKSIA BOROTBALAISIA KOSKEVAN 
KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN 

TOIMEENPANEVAN KOMITEAN 
PÄÄTÖSLAUSELMAN JOHDOSTA

1) Vaadin tiukasti, että borotbalaisia syytettäisiin ei na
tionalismista, vaan vastavallankumouksellisuudesta ja pik- 
kuporvarillisuudesta.

2) On ehdottomasti lisättävä syytös, että he eivät moiti 
ukrainalaisia spilkalaisia opettajiaan (eivät käy armotonta 
taistelua heitä vastaan) siten kuin me meidän pikkuporvaril
lista »YOL:ää» vastaan202.

22. II. Lenin
Kirjoitettu helmikuun 22 pnä 1920 

Julkatsiu ensi kerran 1933
kirjassa: N. N. Popoo, »Ukrainan Julkaistaan

kommunistisen puolueen konekirjoitus)äljennöksen mukaan
(bolshevikit) historiaa». Kijev

EHDOTUS KKNrn PÄÄTÖKSEKSI 
TA VARA VARA N NOSTA203

Ulkomaankaupan komissariaatti velvoitetaan sopimaan 
Valtionvalvonnan komissariaatin ja YEK:n kanssa taistelusta 
niitä vastaan, jotka kätkevät m.m. ulkomaille vietäväksi 
kelpaavia tavaroita ja varastoja.

Kirjoitettu maaliskuun 2 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1933 
XXI V Lenin-kckoelmassa

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan
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HUOMAUTUKSIA 
TROTSKIN TEESILUONNOKSEEN 

»TALOUDELLISEN RAKENNUSTYÖN 
LÄHIMMISTÄ TEHTÄVISTÄ»

H u o m a u t u k s i a  l u o n n o k s e n  j o h d o s t a  
1. §:ään

a) 1. § on otsikoitava: »Työinnostuksesta»20*. Toiselle ri
ville pantava sanojen »työtahdon kohottaminen» tilalle sana 
»työinnostus».

b) Lisättävä
käytännössä on toteutettava sitkeästi ja päättäväisesti, 

hinnalla millä hyvänsä sitä yleisesti tunnustettua ja monien 
kansantalousneuvostojen kokousten y.m. vahvistamaa periaa
tetta, että säädetään jokaisen työntekijän (kollegion jäsenen, 
töiden ja laitoksen johtajan j.n.e.) tarkoin määritelty vastuu 
tiettyjen operaatioiden tai töiden tai tehtävien suorituksesta. 
Tähän mennessä sitä ei ole toteutettu riittävästi, ei lähes
kään riittävästi.

c) Kuluttajat on saatava osallistumaan säännöllisesti tuo
tannon valvontaan — kulutusyhdistysten y.m. kautta.

d) Työläis- ja talonpoikaisinspektiota on opetettava osal
listumaan yhä laajemmin tuotannon ja jaon valvontaan.

e) Taistelu keinottelua ja virastokankeutta sekä virkaval- 
taisuutta vastaan on asetettava ensi sijalle.

f) On suunnattava kaikki voimat kilpailun järjestämiseen. 
Kurinalaisuuden ja työn tuottavuuden kohottamista edistä
vien toimenpiteiden luetteloon on lisättävä parantumatto
mien työntekijöiden korttiannoksen pienentäminen y.m.s.

g) Trotskin kirjoittama 4. §:n loppu (9 viimeistä riviä) 
on poistettava tai sitä on lievennettävä tahi se on muotoil
tava ylimalkaisemmaksi.

(Tällaiset ovat alustavat huomautukseni.)
Lenin

3/III.

Kirjoitettu maaliskuun 3 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1934

kirjassa: >VKP(b):n yhdeksäs Julkoistaan
edustajakokous. käsikirjoituksen mukaan

Maaliskuu — huhtikuu 1920»
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ALAIKÄISTEN TUOMITSEMISESTA205
HUOMAUTUKSIA JA  K O R JA U K SIA  

A SETU SEH D O TU K SEEN

1) Erotteluteoria on kelvoton.
2) Oikeuskäsittelyt ja vankilat turmelevat.
3) Ketkä tuntevat lasten psykologian? tuomaritko vai 

asiantuntijat?
4) Erityisiä laitoksia?
5) Entä keinottelijat y.m.? u u s i n t a r i k o k s e t ?

1) Oikeuskomissariaatti velvoitetaan määrittelemään yh
teisymmärryksessä Terveydenhuolto- ja Valistuskomissariaat- 
tien ja Tilastollisen Keskushallinnon kanssa, missä muodossa 
on esitettävä selostus jokaisesta alaikäisten syytteeseenpano- 
tapauksesta ja heidän asiansa käsittelystä.

2) Valistus- ja Terveydenhuoltokomissariaatit velvoitetaan 
tehostamaan toimintaa epänormaalien alaikäisten hoito- ja 
kasvatuslaitosten perustamisen alalla.

Oikeuskansankomissariaatti velvoitetaan valvomaan anka
rammin alaikäisten asioita hoitavien komissioiden jäsenkun
taa ja sen suhtautumista velvollisuuksiensa täyttöön.

Kirjoitettu maaliskuun 4 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1933 Julkaistaan
XXI V Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

TOIMENPITEISTÄ NEUVOSTOTILOJEN 
ORGANISAATION PARANTAMISEKSI200

EHDO TU S K K N :n PÄÄTÖKSEK SI

Keskeiselle sijalle kaikessa neuvostot ilojen organisaation 
ja talouden parantamistyössä on asetettava päättäväinen 
taistelu ensinnäkin selvästi tilanomistajille ominaisia vää
rinkäytöksiä vastaan, joiden ilmauksia ovat olleet raha- ja 
osavuokra y.m., toiseksi äärimmäisen alhaisen työkurin ja 
työn tuottavuuden kohottamiseksi.
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Kuvernementtien maaosastot ja neuvostotilat on velvoitet
tava esittämään tarkat selonteot, mitä keinoja ne ovat käyt
täneet taistelussa ja mitä tuloksia on tosiasiallisesti saavu
tettu. On nimitettävä vastuulliset henkilöt ja saatettava 
heidät oikeudelliseen edesvastuuseen, ellei tätä päätöstä to
teuteta eikä tehdä loppua väärinkäytöksistä. Äärimmäisissä 
tapauksissa on jopa vaihdettava huonoimpien tilojen koko 
johto. On erotettava eri ryhmiksi koulu- ja mallitilat, eri- 
koistilat, tuotannolliset ja puhtaasti kulutusluontoiset neu
vostotilat ja rekisteröitävä erikseen niiden tilaa kuvaavat 
tiedot.

Kirjoitettu maaliskuun 9 pnä J92G
Julkaistu ensi kerran 1933 J ulkoistaan
XXI V Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

VKP(b):n KK:n POLIITTISEN TOIMIKUNNAN 
PÄÄTÖKSET YAKN:n PUOLUERYHMÄN JÄSENTEN
SUORITTAMAN PUOLUEKURIN RIKKOMUKSEN 

JOHDOSTA207

Poliittinen toimikunta seuraavassa kokoonpanossa: Buha- 
rin, Krestinski ja Lenin, käsitteli 17. III 1920 YAKN:n 
puolueryhmän ilmoituksen, jonka ovat allekirjoittaneet to
verit Tomski ja Lutovinov, ja totesi heidän läsnäollessaan, 
että 1) tovereiden Ishtshenkon, Glebovin, Tomskin ja Luto- 
vinovin kanssa käymissään yksityiskeskusteluissa tov. Kres
tinski oli salannut huolestuksensa siitä, että muodostuneet 
suhteet (nimittäin se, että puolueen jäsenet ajavat läpi 
puolueettomissa edustajakokouksissa — ei niiden kommunis- 
tiryhmissä — puolueen KK:n päätöslauselmasta eriäviä pää
töslauselmia) saattavat olla hankalia, koska KK on tehnyt 
päätöksen.

2) Että tov. Krestinski oli kehottanut lykkäämään tämän 
kysymyksen käsittelyä ryhmässä siihen asti, kunnes se olisi 
päivää myöhemmin käsitelty Poliittisessa toimikunnassa yh
dessä ryhmän toimikunnan edustajien kanssa;

3) Että tov. Krestinski oli hiukan kiivaillut kyseisten 
keskustelujen aikana;

ja toisaalta,
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että sanotunlaisissa olosuhteissa tämän kysymyksen käsit
tely ryhmän kokouksessa oli kerrassaan sopimatonta ja sen 
täytyi väistämättömästi kärjistää aivan tarpeettomasti selk
kausta tai oikeammin sanoen muuttaa KK:n ja ryhmän 
välinen erimielisyys todelliseksi selkkaukseksi;

että edellä mainitun ilmoituksen teko on jokaisen puolueen- 
jäsenen mielestä varsin pahalta haiskahtavaa rettelöintiä 
eikä pelkkää kiivailua.

Sen vuoksi Poliittinen toimikunta päätti kehottaa YAKN:n 
ryhmän toimikuntaan kuuluvia tovereita

viemään ryhmässä läpi sen oman päätöksen annulointi 
(kumoaminen) ja toteamus, että koko välikohtaus on 
selvitetty.

Poliittinen toimikunta seuraavassa kokoonpanossa: toverit 
Buharin, Lenin ja Krestinski, käsitteli 17. III 1920 sitä 
epänormaalia ilmiötä, että puolueen jäsenet vievät läpi puo
lueettomissa kokouksissa puolueen KK:n päätösten kanssa 
ristiriidassa olevia päätöslauselmia.

Poliittinen toimikunta toteaa tämän ilmiön puoluekurin 
kannalta katsoen ehdottomasti virheelliseksi ja tuomitta
vaksi.

Kerrassaan poikkeukselliset asianhaarat (nimittäin: puo
lueen edustajakokous on aivan lähellä, tov. Tomskin teesit 
on julkaistu ja puolueessa yhä kiistanalaisena oleva kysymys 
kollegisesta johtovallasta ja erinäisissä tapauksissa hyväk
syttävästä yksilöllisestä johtovallasta tai päinvastoin on 
suhteellisen vähämerkityksinen) kuitenkin pakottavat kysei
sessä tapauksessa katsomaan poliittisesti pienemmäksi pahaksi 
sen, että YAKN:n ryhmän jäsenet saavat esittää eri ammatti
liittojen nykyisissä edustajakokouksissa (siihen saakka, kun
nes puolueen edustajakokous tekee päätöksensä) YAKNm 
ryhmän päätöslauselman.

Kirjoitettu maaliskuun 17 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1963 Julkaistaan

V. 1. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan
5. painoksen 40. osassa

10-1108
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»PROLETAARINEN VALLANKUMOUS 
JA LUOPIO KAUTSKY» KIRJASEN

ENGLANNINKIELISEN LAITOKSEN ESIPUHE208
Englanninkielisen laitoksen esipuhe

Toverit, jotka julkaisevat englanninkielisenä myös saksak
si ilmestyneen Kautskya vastaan tähdätyn kirjaseni209, ovat 
pyytäneet minua kirjoittamaan esipuheen englanninkieliseen 
laitokseen.

Lyhyen esipuheen asemesta erittelisin mieluummin yksi
tyiskohtaisesti jotakin J. Ramsay MacDonaldin teosta, koska 
hän, mikäli tiedän, on samaa, itse asiassa »kautskylaista» 
suuntausta edustavia vaikutusvaltaisimpia ja eniten luettuja 
englantilaisia kirjailijoita. Valitettavasti en ole saanut kä
siini J. Ramsay MacDonaldin kirjaa »Parliament and Revo
lution» (»Parlamentti ja vallankumous»)210, jossa on »neu
vostodemokratiaa» ja »neuvostolaista vaalioikeutta» käsitte
leviä lukuja, mutta saman kirjoittajan artikkelista »Socialist 
Review Outlook» (»Katsaus ja näköalat»), joka on julkaistu 
MacDonaldin toimittamassa aikakauslehdessä »Sosialistinen 
Katsaus» (»The Socialist Review», october — december 1919), 
näkyy aivan selvästi kirjoittajan »kautskylainen» kanta. 
MacDonald ei ole marxilainen, eikä Kautskyn omalaatuinen 
marxilaisuudeksi sävytetty opportunismi ole tyypillistä Eng
lannille,

Koska minulla ei ole tällä haavaa aikaa eritellä seikka
peräisesti MacDonaldin katsomuksia, yritän vain luonnehtia 
lyhyesti niitä sikäli kuin ne tunnetaan MacDonaldin kaiken 
poliittisen toiminnan, hänen puolueensa (»Riippumattoman» 
— nimellisesti riippumattoman, mutta tosiasiassa porvarilli
sista ennakkoluuloista täydelleen riippuvaisen — »Työväen
puolueen», I.L.Pm) sanomalehden, hänen aikakauslehtensä ja 
varsinkin vastikään mainitun artikkelin perusteella.

Esitän aluksi muutamia kuvaavimpia otteita mainitusta 
artikkelista:

MacDonald luonnehtii ensin yleistä poliittista tilannetta ja kir
joittaa: »...Rehellinen velvollisuuksien täyttäminen ja rehellinen työ 
eivät ole milloinkaan olleet näin vähän arvostettuja» (Neverwas honest 
service and labour held in lower esteem, page306). »...Sotalaivamme tap
pavat yhä nälkään naisia ja  lapsia. Olemme mukana kaikissa alhaisissa 
ja kirotuissa Euroopan demokratian kukistamiseen tähtäävissä salalii
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toissa. Vaikka valtiomme on vararikon partaalla, saattaa joku minis
teri kunnianhimonsa tyydyttääkseen ja vähäinen finanssimiesten luok
ka tulevat persoonalliset voittonsa turvatakseen lisätä vielä sadalla 
miljoonalla punnalla brittiläisten veronmaksajain taakkaa Venäjän 
seikkailua varten...» (We are in every mean and wicked conspiracy to 
subvert democracy in Europe. Though the State is tottering on the verge 
of bankruptcy, a Minister to gratify his personal vanity, and a smalJ 
dass of financiers to secure personal profit in the future, can add what 
will probably amount to t  100 000 000 further burden upon the British 
taxpayer, for a Russian venture... p. 307)... Mitä parlamentaariseen 
Työväenpuolueeseen tulee, niin »puolue osoittautuu yhtä alttiiksi tyh
jänpäiväiselle pelottelulle» (»shows this same proneness in the Party 

?
to be stampeded by trivial fears»), minkä osoitti vesilasimyrsky sen 
johdosta, että Neil Madean jäi istumaan puolueen muiden jäsenten 
osoittaessa parlamentissa seisomaan nousten kunniaa Pariisista rauhan 
tuoneelle pääministerille. Työväenpuolue pelkäsi vastustajiensa sano
van vaalilehtisessään: »Työväenpuolue antaa anteeksi (condones) ar
molliseen monarkkiimme kohdistetut loukkaukset» (our Gracious So
vereign). Rohkea herra MacDonald sanoo rohkeasti: »Tällainen asiain
tila ei ole terveellinen; se ei lupaa mitään suuria uudistuksia» (Such 
a state of things is not healthy; it contains no promise of great reform)...*

Kirjoitettu
viimeistään maaliskuussa 1920

Julkaistu ensi kerran 1958 Julkaistaan
»Voprosy Istorll KPSS» käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 4. n:ossa

LISÄYKSIÄ TALKOOTÖITÄ KOSKEVAAN 
SÄÄNNÖSEHDOTUKSEEN211

I. TALKOOTÖIDEN TAVOITTEET JA TARKOITUS

1) Talkootyöt ovat yksi työ- 
velvollisuusaatteen propa
goinnin ja  työväenluokan 
järjestäytymisen muodois
ta.

2) Talkootöiden tulee olla 
kommunististen työmuo
tojen laboratorio.

3) Talkootyöt on aloitettava 
ennen kaikkea erittäin tär
keiden ja kiireellisten töi
den suorittamiseksi.

-j- a) Työn tuottavuuden kohot
taminen

b) työkurin kohottaminen

c) proletariaatin diktatuurin
toteuttaminen

* K äsik irjo itu s ka tkeaa  täh ä n . Toim.

10*
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4) Talkoissa on suoritettava 
vähintään säädetyt nor
mit, mutta niihin osal
listuvien on pyrittävä ylit
tämään nuo normit.

d) talonpoikaisten johtaminen
e) pelastus nälänhädästä ja rap

piotilasta.

Kirjoitettu aikaisintaan 
maaliskuun lopussa 1920
Julkaistu ensi kerran 1933 
X X I V  Lenin-kokoelmassa

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan

VKP(b):n KK:n POLIITTISEN TOIMIKUNNAN 
JÄSENILLE

P o l i i t t i s e n  t o i m i k u n n a n  j ä s e n i l l e :
Kehotan lukemaan. Mielenkiintoista.
Kannatan, että p y r i t ä ä n  kompromissiin heidän kans

saan.212
Lenin

Kirjoitettu 1929 huhtikuun 19 
ja  toukokuun 6 päivän välisenä 

aikana
Julkaistu ensi kerran 196S Julkoistaan

V. 1. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan
5. painoksen 54. osassa

HUOMAUTUKSIA ELINTARVIKEANNOSTA 
KOSKEVAN ASETUKSEN JOHDOSTA213

l
1) Muutettava nimitys.
2) Lakkautettava siviiliväestön yleisnormi.
3) Säädettävä perusannokseksi työhön perustuva annos, 

t.s. työpäivistä annettava annos.
4) Työssäkäyvien annokset on ryhmiteltävä työn keveyden 

tai raskauden mukaan.
5) 1. ryhmä: henkinen ja kansliatyö
6) 2. » ruumiillinen
7) 3. » erittäin raskas j.n.e.
8) »Avainasemassa olevat ryhmät» (t.s. tuotannon kannalta 

erikoisen tärkeät ammattialat ja laitokset) siirretään KKN:n
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päätöksellä (toisinaan erikoissääntöjen perusteella) ja Puo
lustusneuvoston päätöksellä 2., 3. y.m. ryhmiin.

9) Työssäkäymättömille, työttömille, edelleen kauppiaille 
y.m. säädetään erittäin alhainen normi. Poikkeus.

10) Erityiset poikkeukset lasten ja sairaiden suhteen.

2

Ehdotus nimitykseksi:
»Asetus elintarvikeannosten suuremmasta yhtäläistämisestä 

ja työhön perüstuvasta annoksesta koko elintarvikehuolto- 
järjestelmän pohjana».

Aikaisemmin »siviiliväestön yleisnormiksi» sanottu normi 
on nimitettävä

»työttömien ja pienomistajien normiksi» tai: itsenäisten 
ammatinharjoittajien, työtä tekemättömien j.n.e. (tai: »pien
yrittäjien»), »neuvostovirastojen ja -tuotantolaitosten hen
kilökuntaan kuulumattomien» normiksi.

Edut: (1) valtava yksinkertaistuminen pääkaupungeissa ja 
kaikissa ei-maanviljelys-, tehdaskaupungeissa (sillä perusjouk
ko työskentelee siellä neuvostovirastoissa tai -tuotantolai
toksissa.

(2) Ei-teollisuuskaupungeissa erotamme s e l v ä s t i  
väestön, joka ei työskentele neuvostovirastoissa ja -tuotanto
laitoksissa, ja tältä väestöltä on v ä h i t e l l e n  k i e l 
l e t t ä v ä  k o r t t i a n n o k s e t  (hankkikoon oman kas
vitarhan tai menköön työhön neuvostovirastoihin tai -tuo
tantolaitoksiin).

E m m e  t u l e  ruokkimaan niitä, jotka ei
vät tee työtä neuvostovirastoissa tai -tuotan
tolaitoksissa.

On laskettava, mikä järjestelmä vaatii v ä h e m m ä n  
k o r t t e j a  ja on yksinkertaisempi.

27/IV 1920. Lenin

Julkaistu ensi kerran 1945 
X X X V  Lenin-kokoelmassa J  ulkoistaan

käsikirj oi tuksen mukaan
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PUHE K. MARXIN MUISTOPATSAAN 
PERUSKIVEN LASKEMISTILAISUUDESSA 

TOUKOKUUN 1 pnä 1920
LEH TISELOSTU S

V. I. Lenin piti läsnäoloille lyhyen, mutta vaikuttavan 
puheen sosialistijohtajan Karl Marxin merkityksestä.

— Työtätekevät olivat orjuudessa, vaikka oli säädetty 
poliittiset vapaudet. Nyt he kulkevat kohti työväenvallan- 
kumousta, joka luo sosialistisen yhteiskunnan, missä ei ole 
tilanomistajia eikä kapitalisteja. Venäjän osaksi on langen
nut suuri kunnia ja onni auttaa tämän sosialistisen yhteis
kunnan ja maailman Neuvostotasavallan perustamista. Kan
sainvälisenä työn juhlapäivänä, jona tahdomme todistaa 
kaikille, että kykenemme ratkaisemaan työtätekevien sosia
listisen yhteiskunnan järjestämistehtävän, osoitamme kun
nioitusta Karl Marxin muistolle. Ja olen varma siitä, että 
suurelle opettajalle pystyttämämme muistomerkki kannustaa 
teitä keskittämään kaiken huomionne siihen, että on välttä
mätöntä uurastaa kauan sellaisen yhteiskunnan luomiseksi, 
jossa ei tule olemaan sijaa riistolle.
»Izvestija VTsIK» n:o 94, Julkaistaan »Izvestija VTsIK»

toukokuun 4 pnä 1920 lehden tekstin mukaan

PUHE ZAGORSKILLE NIMETYN 
TYÖVÄENPALATSIN AVAJAISISSA 

TOUKOKUUN 1 pnä 1920
LEH TISELOSTU S

Tov. Lenin kertoi lyhyessä puheessaan muistelmia tov. 
Zagorskista, tapaamisistaan edesmenneen toverin kanssa jo 
ulkomailla, maanpaossa v. 1907, jolloin tov. Lenin kävi 
pitämässä esitelmiä ja selostuksia ulkomaisten tovereiden 
työläiskerhoissa sekä venäläisten maanpakolaisten kerhoissa. 
Tov. Zagorski, bolshevikkien Geneven ryhmän sihteeri, vai
kutti jo silloin tarmokkaalta, viisaalta, koko sydämestään 
puolueen asialle antautuneelta mieheltä ja hyvältä järjestä
jältä. Palattuaan 1918 Moskovaan tov. Zagorski omistautui 
täydellisesti puoluetyöhön, ja jonkin ajan kuluttua hänet
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valittiin Moskovan järjestön sihteeriksi, ja tämän kunniak
kaan toimen hoitajana hän myös kuoli Leontjevski-kujalla 
tapahtuneessa räjähdyksessä214.

*Izvestija VTs l K» n:o 94,
toukokuun 4 pnä 1920 Julkaistaan *Pravda» lehden
ia »Pravda» n:o 95, tekstin mukaan

toukokuun 5 pnä 1920

PUHE MOSKOVAN ENSIMMÄISTEN
KONEKIVÄÄRIKURSSIEN PUNAPÄÄLLIKÖIDEN 

XI PÄÄSTÖTILAISUUDESSA 
TOUKOKUUN 12 pnä 1920

LEHTIUUTINEN

Lenin piti vastikään punapäälliköiksi korotetuille puheen 
selittäen, mitä Länsirintamalle lähtevän punapäällikön on 
muistettava. Hänen on muistettava, ettemme me sodi Puo
lan työläisiä ja talonpoikia vastaan, vaan Puolan porvaristoa 
j*a tilanherroja sekä niiden takana olevia ja Puolan paaneja 
johtavia ententevaltojen kapitalisteja vastaan. Te tiedätte, 
tov. Lenin sanoi, että meidät on pakotettu tähän sotaan 
vastoin tahtoamme, mutta emme anna kuristaa itseämme: 
mieluummin kuolema kuin tappio.

»K  Novoi Arm ii» n:o 6, Julkoistaan  *K Novoi Armiin
kesäkuun 1 pnä 1920 aikakauslehden tekstin mukaan

EHDOTUS KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTON
PÄÄTÖKSEKSI RAAKA-AI NEE NHA NKIN NOISTA215

Muodostetaan toimikunta, jonka tehtävänä on kahden 
viikon kuluessa:

1) Määritellä toimenpiteet kaikkien viljan- ja raaka-aineen- 
hankintojen keskittämiseksi yhden hallintolaitoksen käsiin 
tai vastaavien hallintolaitosten yhdistämiseksi siinä tarkoi
tuksessa kyllin lujasti ja tarkoituksenmukaisesti toisiinsa. 
On käytettävä ehdottomasti hyväksi osuusliikekoneistoa.

2) Toimikunnan tulee käsitellä erityisesti sellainen kysy
mys kuin elintarvikearmeijan ja sisäisten valiojoukkojen 
käyttö kaikenlaisten raaka-aineiden hankinnassa, edelleen
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palkkioiden ja tavaranvaihdon (yleensä kollektiivisten) eh
dot ja konkreettiset mittasuhteet, m.m. talonpojilta saatujen 
raaka-aineiden osittainen palauttaminen heille jalosteina.

3) Yleisen luovutusvelvollisuuden ja kiinteiden hintojen 
soveltaminen raaka-ainehankinnoissa on kaikkialla pakollista.

Kirjoitettu toukokuun 25 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1945 Julkoistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

HUOMAUTUKSIA ASETUSEHDOTUKSEEN 
TOIMENPITEISTÄ OIKEAN ASUNTOJENJAON 
TURVAAMISEKSI TYÖTÄTEKEVÄN VÄESTÖN 

KESKUUDESSA216

Mielestäni 9. § ei kelpaa. Kansanoikeudet ovat heikkoja.
On velvoitettava paikalliset saniteettiosastot (4-työasiain 

kom.iteat)
(a) julkaisemaan pakolliset säännöt
(b) rankaisemaan ilman oikeudenkäyntiä likaisuudesta 

y.m. tuomitsemalla enintään 1 kuukaudeksi aresti- 
rangaistukseen tai 2 kuukaudeksi pakkotöihin

(c) järjestämään laajamittaisen puhtausvalvonnan 
(edustajien neuvostojen erikois osastojen kautta).

Lenin
Kirjoitettu toukokuun 25 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1945 Julkoistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTON 
PÄÄTÖS VILJAVAROISTA 

HAHMOTELMA217
26. V 1920.

1) On todettava tyydytyksellä hankintojen lisääntyneen
2) vaadittava kuukausitiedot
3) erotettava hankitusta viljamäärästä asemille kuljetettu
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4) autettava hankintamiehiä (4. §)
5) tehostettava kuljetusta (5. §)
6) kasvitarhatuotteet?

Julkaistu ensi kerran 1945 Julkaistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

KESKUSTELU
JAPANILAISEN KIRJEENVAIHTAJAN 

R. NAKAHIRAN, »OSAKA ASAHI» LEHDEN 
EDUSTAJAN KANSSA218

Lenin alkoi itse puhua kysymyksiämme odottamatta. Kos
ketellen Japanin ja Venäjän suhteita hän ilmaisi syvän 
valittelunsa sen johdosta, ettei Japani osoita valmiutta tukea 
Venäjän työläis- ja talonpoikaishallituksen rauhantahtoisia 
toimenpiteitä. »Työläisten ja talonpoikain hallitus suostui 
tunnustamaan Kaukoidän puskurivaltion219 juuri sen vuoksi, 
että se kannattaa rauhan periaatteita», Lenin sanoi.

Siirtyen muihin asioihin Lenin esitti joukon kysymyk
siä: »1. Ovatko tilanherrat Japanissa hallitseva luokka?
2. Voivatko Japanin talonpojat hallita vapaasti maitaan?
3. Elääkö Japanin kansa pääasiallisesti kotimaisten resurs
sien varassa vai tuoko Japani suurin määrin tavaroita ul
komailta?»

Lenin antoi näin ollen selvästi ymmärtää Japanin kansan 
elämän kiinnostavan häntä syvästi.

Sitten Lenin esitti seuraavan mielenkiintoisen kysymyk
sen: »Luin eräästä kirjasta, että Japanissa vanhemmat eivät 
kurita lapsiaan. Onko se totta?» Vastasimme: »Onhan tietysti 
poikkeuksia, mutta ylipäänsä meillä ei lapsia kuriteta.» 
Hän huomautti hyvin tyytyväisenä, että myös työläisten ja 
talonpoikain hallituksen eräänä periaatteena on lasten ruu
miillisen rangaistuksen kieltäminen.

Esitimme muutamia kysymyksiä Venäjän vallankumouk
sesta ja sen kehitysperspektiiveistä.

Lenin selosti lyhyesti Venäjän vallankumousliikkeen his
toriaa ja sanoi: »Ennen vallankumousta Venäjän työväen
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luokka ja talonpoikaisto olivat historiassa ennen näkemättö
män sorron alaisia. Tämän sorron vaikutuksesta kansan 
protestihenki voimistui jatkuvasti ja johti vallankumouk
selliseen purkaukseen. Juuri tämä oli syynä siihen, ettei 
vallankumousliikettä onnistuttu tukahduttamaan, vaikka Ve
näjän alimmat väestökerrokset olivat suhteellisen heikosti 
järjestyneitä ja lukutaitoisuus muihin maihin verrattuna 
alhaisella tasolla. Nykyään Venäjän työväenluokalla ja ta
lonpoikaisella on runsaasti kahden vuoden vallankumous- 
kokemus, ja ne ovat käyneet läpi mainion poliittisen ja 
sosiaalisen elämän koulun. Näiden kahden ja puolen vuoden 
aikana hankittu kokemus on aivan hyvin rinnastettavissa 
vuosisataiseen kehitykseen.»

Sitten kysyimme: »Työläisten ja talonpoikain tasavalta on 
periaatteessa kieltäytynyt maksamasta tsaarihallituksen vel
koja, mutta solmiessaan rauhan Eestin kanssa se kuitenkin 
lupasi maksaa tälle suuren summan kultana. Miten tämä
on selitettävissä?»

Lenin vastasi leveästi hymyillen: »Eesti suhtautuu suo
peasti työläisten ja talonpoikain valtioon, ja vastaukseksi 
sen suopeuteen työläisten ja talonpoikain hallitus lupasi 
maksaa sille kultana.» Sitten hän sanoi: »Kanssakäyminen 
omistavien luokkien kanssa on hyvin vaikeaa. Omistaviin 
luokkiin kuuluvat henkilöt ajattelevat aivan luonnostaan 
vain rahanhimonsa tyydyttämistä. Ottakaamme esimerkiksi 
Amerikka. Amerikka ehdotti työläis- ja talonpoikaisvaltiol- 
lemme rauhan solmimista. Ehdotuksen huolellinen tarkastelu 
kuitenkin osoittaa sen alusta loppuun saakka ryöväyshenki- 
seksi. Emme voi hyväksyä sitä. Sen vuoksi kieltäydyimme 
jyrkästi allekirjoittamasta sellaista rauhansopimusta. Emme 
tietenkään tahdo ulkomaiden pitävän meitä heikkona valtiona. 
On syytä olettaa, että mitä kauemmin ententevallat kiel
täytyvät tunnustamasta työläisten ja talonpoikien valtiota 
ja yrittävät sekaantua asevoimin Venäjän sisäisiin oloihin, 
sitä edullisempaa se tulee viime kädessä olemaan 
meille.

Venäjän teollisuuden kehitykselle avautuu laajoja näkö
aloja. Tarkastelkaamme esimerkiksi vaikkapa voimataloutta. 
Kehittämällä sen korkealle tasolle voimme sähköistää kaikki 
talousalat. Kommunismin luovat mahdollisuudet alkavat koh
ta vaikuttaa suuresti kaikkien kyseisten ongelmien ratkaisuun 
ja silloin otetaan niin jättimäinen edistysaskel, että sitä
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voidaan verrata monien vuosikymmenien aikaiseen edistyk
seen.»

Välitetty lennättimitse 
kesäkuun 6 pnä 1920

Julkaistu japanin kielellä 
kesäkuun 13 pnä 1920 
*Osaka Asahi» lehden 

13814. n:ossa, kesäkuun 15 pnä
1920 »Tokio Asahi» lehden 12211. Julkaistaan »Osaka Asahi* lehden
n:ossa ja englannin kielellä elokuun tekstin mukaan

7 pnä 1920 »Soviel Russia* Käännös japanista
aikakauslehden 6. ntossa

Venäjän, kielellä julkaistu  
(englannista käännettynä) ensi 
kerran huhtikuun 16 pnä 1963 

»Izvestija» lehden 91. n:ossa

KESKUSTELU
JAPANILAISEN KIRJEENVAIHTAJAN 

K. FUSSEN, »OSAKA MAINICHI»
JA »TOKIO NICHI-NICHI» LEHTIEN 

.EDUSTAJAN KANSSA

Tov. Lenin lausui Fussen tervetulleeksi sanoen olevansa 
hyvin iloinen tapaamisesta ja suhtautuvansa optimistisesti 
Venäjän ja Japanin suhteiden tulevaan kehitykseen kaikesta 
siitä huolimatta, mitä maidemme välillä on viime vuosina 
tapahtunut, ja vaikka eräät japanilaiset piirit suhtautuvat 
yhä vielä leppymättömän vihamielisesti Neuvosto-Venäjään. 
Neuvostohallitus on tunnustanut puskurivaltion itsenäisyy
den, ja toivon, että se auttaa lähiaikoina palauttamaan 
rauhan Kaukoitään, Lenin sanoi.

Fusse ryhtyi haastattelemaan Leniniä kysyen: »Sanoitte viime syk
synä, että vaikeudet on jo voitettu, eikö mielestänne edessäpäin ole 
enää vaikeuksia?»

Tarkoitin sitä, että olemme kestäneet suurimmat vaikeu
det, mutta edessämme on tietysti vielä paljon Vaikeuksia!

F u s s e n  k y s y m y s :  »Olette sanonut, että siirtymiseen feoda
lismista kapitalismiin tarvittiin monia vuosia ja sen vuoksi myös 
siirtymiseen kapitalismista sosialismiin tarvitaan monia vuosia. Sa
nokaa, kuinka pitkä aika siihen suunnilleen tarvitaan.»
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On vaikea määritellä aikaa yleensä; vanhan järjestelmän 
kukistamiseen ei tarvita paljon aikaa, mutta uutta järjes
telmää on mahdoton pystyttää lyhyessä ajassa. Olemme 
ryhtyneet toteuttamaan teollisuuden ja maatalouden säh- 
köistämissuunnitelmaa, sillä kommunistista järjestelmää ei 
voida pystyttää ilman sähköistämistä, ja sähköistämissuun- 
nitelmamme on laadittu kymmeneksi vuodeksi silmälläpitäen 
ehdottoman suotuisia olosuhteita. Se on lyhin määräaikamme 
uuden järjestelmämme pystyttämiseksi.

Sen jälkeen Lenin teki Fusselle useita Japanin maanomistus- ja 
luokkasuhteita koskevia kysymyksiä.

Millaisia ovat tilanherrat Japanissa? Millainen on Japa
nissa maattoman talonpojan asema? Onko siellä talonpoi- 
kaisjärjestöjä? j.n.e. Sitten Lenin tiedusteli Japanin säh
köistämisen ja kansansivistystyön tilaa ja miten siellä suh
taudutaan lapsiin. Fussen vastattua, että Japanissa lapsia 
vaalitaan enemmän kuin Lännessä, Lenin huomautti: se on 
erittäin tärkeää, sillä eihän Euroopan n.s. sivistysmaissa
kaan, ei edes Sveitsissä, ole vielä luovuttu lopullisesti esim. 
tavasta lyödä lapsia kouluissa.

Tämän jälkeen Fusse esitti tov. Leninille taas useita poliittisia 
kysymyksiä.

F u s s e :  »Mikä on näkemyksenne hyvistä naapuruussuhteista so
sialististen ja kapitalististen valtioiden välillä?»

Meidän ehtomme yhdyselämälle kapitalistimaiden kanssa 
on esitetty yksityiskohtaisesti sopimusluonnoksessa, jonka 
Amerikan edustaja Bullitt julkaisi hiljattain Washingtonissa. 
Nuo ehdot ovat meille erittäin epäedulliset, ja sen vuoksi 
ententevallat otaksuivat meidän olevan valmiita myönnytyk
siin siksi, että olemme heikkoja, ja ryhtyivät hyökkäykseen, 
mutta kärsivät kaikki täydellisen tappion. Me olemme lyö
neet Koltshakin, Judenitshin ja Denikinin perin pohjin.

F u s s e :  »Missä kommunismilla voi olla suuremmat mahdolli
suudet menestymiseen, Lännessä vai Idässä?»

Varsinainen kommunismi voi toistaiseksi saavuttaa menes
tystä vain Lännessä, mutta Länsihän elää Idän kustannuk
sella; Euroopan imperialistivallat rikastuvat pääasiallisesti 
itäisten siirtomaiden ansiosta, mutta samalla ne aseistavat
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siirtomaitaan, opettavat niitä taistelemaan, ja siten Länsi 
itse kaivaa itselleen hautaa Idässä.

F u s s e : »Mitkä ovat neuvostohallituksen lähimmät tehtävät?»

Ensinnäkin lyödä Puolan tilanherrat, toiseksi saada aikaan 
pysyvä rauha ja sitten, kolmanneksi, kehittää talouselä
määmme.

Välitetty lennättlmitse 
kesäkuun 4 pnä 1920
Julkaistu japanin kielellä 

kesäkuun JO pnä 1920 
>Tokio Nichi-Nichi» lehden 

15686. n:ossa
Venäjän kielellä julkaistu 

ensi kerran 1924 
artikkelikokoelmassa 

»Lenin ja  Itä», Moskova

Julkaistaan kokoelman tekstin 
mukaan, jota on tarkistettu 

vertaamalla K. Fussen 
lennätlnsanoman 

koneklrj oi tusj älj ennukseen

PÄÄTÖS »GORKI»-PARANTOLAN JOHTAJAN 
E. J. VEVERIN RANKAISEMISESTA

Tovereiden Belenkin, Ivanytshevin ja Gabalinin laatimassa 
pöytäkirjassa on todettu, että parantolan johtajan tov. Ve- 
verin määräyksestä on parantolan puistossa kaadettu kesä
kuun 14 pnä 1920 aivan terve kuusi.

Määrään antamaan tov. Veverille, Gorkin neuvostotilalla 
sijaitsevan parantolan johtajalle, rangaistukseksi tuollaisesta 
neuvostomaan omaisuuden tärvelemisestä

1 kuukauden arestia.
Tuomion täytäntöönpano jätetään Podolskin ujestin toi

meenpanevan komitean tehtäväksi, mutta
(1) jos käy ilmi, ettei tov. Veveriä ole aikaisemmin ran

gaistu mistään, hänet on viikon kuluttua vapautettava eh- 
donalaisesti arestista ja varoitettava häntä samalla, että jos 
hän jälleen hakkauttaa tarpeettomasti puita puistossa, puis
tokujassa tai metsässä tai tärvelee muulla tavalla neuvosto- 
maan omaisuutta, hän saa uuden tuomion lisäksi 3 viikkoa 
arestia ja sitä paitsi eron toimestaan.

(2) Tuomion täytäntöönpanoajan määrää ujestin toimeen
paneva komitea sopien siitä ujestin maaosaston tai Neuvos-
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totilojen hallinnon kanssa siten, etteivät maataloustyöt ja 
talous joudu kärsimään vähimmässäkään määrin.

Velvoitan tov. Belenkin saattamaan tämän päätöksen tov. 
Veverin ja hänen apulaistensa tietoon ja vaatimaan heiltä 
kirjallisen kuittauksen siitä, että se on heidän tietoonsa 
saatettu ja ilmoitettu, että seuraavalla kerralla samantapai
sesta rikkomuksesta rangaistaan koko henkilökuntaa ja kaik
kia työläisiä eikä yksin johtajaa.

Velvoitan ujestin toimeenpanevan komitean ilmoittamaan 
minulle päätöksensä arestituomion täytäntöönpanoajasta sekä 
itse täytäntöönpanosta.

Työ- ja Puolustusneuvoston Puheenjohtaja

V. Uljanov (Lenin)
14. VI 1920.

Julkaistu ensi kerran 1945 Julkaistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

PUHE
KOMMUNISTISEN INTERNATIONAALIN 

TOIMEENPANEVAN KOMITEAN 
KOKOUKSESSA 

KESÄKUUN 19 pnä 1920
LEH TISELO STU S

Tov. Lenin asetti kysymyksen seuraavasti: mitä merkitsee 
käytännössä proletariaatin diktatuurin tunnustaminen? Se 
merkitsee proletariaatin valmentamista joka päivä propa
ganda- ja agitaatiotyöllä sekä liikehtimisellä ottamaan kä
siinsä vallan, lannistamaan riistäjät, lannistamaan kaikki 
ja kaikenlaatuiset proletariaatin vastustajat. Tov. Lenin 
osoitti monien asiakirjojen ja lehtien perusteella, että III In
ternationaalin ja Ranskan puolueen220 kaiken politiikan vä
lillä on todellinen kuilu. Hän paljasti niin ikään läpeensä 
mädäksi Italian puolueen turatilaisen siiven, joka estää 
puoluetta asettumasta täysin oikealle linjalle.

»Pravda» n:o 133, kesäkuun 20 pnä 
1920, »Izvestija VTslK» n:o 134, 

kesäkuun 22 pnä 1920
Julkaistaan

»Pravda* lehden tekstin mukaan
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EHDOTUS VKP(b):n KK:n POLIITTISEN 
TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI VKP(b):n 

TEHTÄVISTÄ TURKESTANISSA221
Teesit ja ehdotus vahvistetaan ylimalkaan ja pääpiirteis

sään, sekä teesejä että ehdotusta on korjattava siinä hen
gessä, että

(1) yhtäläistetään toisaalta venäläisten ja muualta tul
leiden ja toisaalta paikallisten asukkaiden maanhallinta;

(2) lannistetaan, häädetään ja alistetaan venäläiset kula
kit äärimmäisen tarmokkaasti;

(3) Turkestanin komissiolle222 ei anneta oikeutta muuttaa 
asetuksia sopimatta asiasta Turkestanin TpKKm ja Tur
kestanin KKN:n sekä keskushallituksen kanssa;

(4) on järjestelmällisesti harkittava, valmisteltava ja to
teutettava vallan siirtämistä — vähitellen, mutta johdonmu
kaisesti — työtätekevien paikallisneuvostoille luotettujen 
kommunistien valvomana;

(5) kysymystä tasavallan jakamisesta 3 osaan ei pidä rat
kaista etukäteen;

(6) yleiseksi tavoitteeksi asetetaan feodalismin kukistami
nen, mutta ei kommunismi.

Kirjoitetta kesäkuun 22 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaa

A I N E IS T O A  K O M M U N IS T IS E N  
I N T E R N A T I O N A A L I N  J I K O N G R E S S IA  

V A R T E N 223

1

»PROLETARIAATIN DIKTATUURI» -KÄSITTEEN 
SISÄLTÖÄ JA TÄMÄN TUNNUKSEN VÄÄRISTELY

JÄ'ILLITYKSEN» VASTUSTAMISTA KOSKEVAN 
PÄÄTÖSLAUSELMAN JÄSENNYS224

1. Nimenomaan proletariaatin vallankumouksellisen ja 
vain vallankumouksellisen osan erottuminen puolueeksi ja 
puolueen samanlaisen osan erottuminen sen johtaviin kes
kuselimiin.
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2. Puolueessa ja työväenliikkeessä ilmenevän reformismin 
ja opportunismin johdonmukainen paljastaminen kansan
joukkojen edessä.

3. Vallankumouksellisten johtajien asettaminen opportu- 
nistijohtajien tilalle puolueen jaostoissa, ammattiliitoissa, 
osuuskunnissa, kerhotaloissa, kulttuuri- ja valistuslaitoksissa, 
sanalla sanoen, proletariaatin kaikissa järjestöissä.

4. Kommunistisolujen muodostaminen kaikissa ja kaiken
laisissa työväen- ja pientalonpoikien järjestöissä, jotta puo
lue voisi johtaa säännöllisesti koko työväenliikettä (ja osit
tain pientalonpoikaisliikettä).

5. Täysin vallankumouksellisten, mutta kaikista rauhalli-
sen toiminnan, parlamentarismin ja legaalisuuden perinteistä, 
tottumuksista ja ennakkoluuloista täysin vapautuneiden, 
vaikkapa aivan kokemattomienkin, mutta (1) reformismia 
ja opportunismia vastaan taistelemaan pystyvien (2) ja laa
joihin proletaarijoukkoihin ja proletariaatin vallankumouk- 
sellisimpaan osaan läheisessä yhteydessä olevien työmiesten 
välttämätön nimittäminen —

— kyllin monien tällaisten henkilöiden nimittäminen vas- 
tuullisimpiin puoluetoimiin, erityisesti puolueen KK'.hon, 
p a r l a m e n t t i r y h m ä ä n ,  kaikkiin tärkeimpiin lai
toksiin (niiden valtaamiseksi puolueen kannalle).

6. Parlamenttiryhmän erittäin yksityiskohtainen alistami
nen puolueen Keskuskomitean alaisuuteen ja parlamenttiryh
män erikoisen tiukka valvonta KK:n taholta.

7. Kollaboraattoreiksi, proletariaatin sekä porvariston ja 
omistajain liittoutumisen kannattajiksi (ja edistäjiksi) on 
katsottava paitsi niitä, jotka ajavat suoranaisesti näitä 
aatteita, kannattavat hallitusyhteistyötä j.n.e., myös ne, 
jotka ajavat sanottuja aatteita välillisesti, kannattavat esim. 
työväenluokan ja pienomistaja in luokan yhdenvertaisuutta, 
niiden näkökantojen samanarvoisuutta y.m.

8. Reformistien (tai reformismiin sovittelevasti suhtautu
vat) lehdet...* »L’Humanite»225, on lakkautettava. Puo
lueella tulee olla 1 p ä ä  -äänenkannattaja, suuntaukseltaan

* Käsikir joituksessa olevasta sanasta ei ole saatu selvää. T o i m .
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täysin vallankumouksellinen lehti, ei sellainen kuin ъРори- 
laire»S2e tai »Fraftei/»227. Puolueen koko lehdistö ajaa samaa 
aatetta, yhtä suuntaa, v a l m e n t a a  diktatuuriin.

9. Syvemmälle kansanjoukkoihin. Ei työläisaristokratiaa,
vaan kouluttamattomia kansanjoukkoja varten. Ei ainoastaan 
kaupunkia, vaan myös maaseutua varten. Agitaatiotyö kan
sanjoukkojen keskuudessa eikä pelkästään propagandatoimin- 
ta (contra British Socialist Party)228.

Lehtisten jakelu ilmaiseksi takapajuisille työläisille val
veutuneilta kannettujen maksujen kustannuksella.

Proletaarit kansanjoukkoihin, lakkolaisten, maatyöläisten 
avuksi.

10. Opportunistijohtajien virheiden ja petturuuden avoin
erittely kansanjoukkojen edessä (lakko 20—21/VII 1919 
y.m.).

Parlamentaarikkojen puheiden kaikkien opportunististen 
virheiden ja heikkouksien erittely lehdistössä etc.

11. Johdonmukaisuus kaikissa asioissa, kaikissa suhteissa, 
kaikkiin elämänaloihin sovellettuna;

proletariaatin diktatuurin konkreettisten tehtävien selvit
täminen, viz.*:

(a) riistäjien (m.m. kulakkien ja sabotaasia harjoittavan 
sivistyneistön) vastarinnan lannistaminen;

(b) konfiskointi, sillä lunastus on nyt, vuosien 1914—1918 
jälkeen, mahdotonta;

(c) riistäjien ja porvarillisen sivistyneistön erikoinen sil
mälläpito;

(d) työläisten
sekä kaikkien riistonalaisten kansanjoukkojen 
ja pientalonpoikaiston

elämän hetikohtainen parantaminen vallankumouk
sellisin keinoin
riistäjien kustannuksella•
(e) pienomistajien

/keskivarakkaiden talonpoikien 
I käsityöläisten
jpienteollisuudenharjoittajien 
(porvarillisen sivistyneistön tietyn osan.

• — v ideiice t — nim enom aisesti. Totm.

1 1 -1 1 0 8
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neutralisointi, t.s. valkoisten puolelle siirty
misen ehkäisy;

(f) vastarinnan lannistamiseen tarvittava päättäväisyys, 
kyky, taito ja erikoinen järjestö.

|1.| £ I  =  (a) nujerrettava 
(ß) innoitettava 
(j) neutralisoitava.

12. Epuration...*
13. »Painovapaus»? — »kokoontumisvapaus»? — »yksilön

vapaus»?
Puolue =  etujoukko
(aa) (1) vallankumouksellinen osa
(ßß) (2) yhteydessä kansanjoukkoihin.

Viipymätöntä valmistautumista 12. 3. 4. 5. 6 (+13). 7. aa
\ 8. 9. 10. ßß

Päävaara: oikeistolaiset, s.o. syrjäyttämättä jääneet joh
tajat.

3 puoluetta (+Amerikan Sosialistinen Puolue229) ^ S v e it
sin Sosialistinen Puolue230?). Viipymätön yhdistäminen 
m a h d o t o n t a .

Vasemmistolaiset. Heidän virheensä. Viipymätön liitty
minen m a h d o l l i s t a .

Reformismi Italian puolueessa (ehkä+B. S. P.?)

NB
Ranskan puoluetta ja lehdistöä käsittelevä komissio: 

Lozovski Serrati 
+ Buharin Deslinieres
+  Guilbeaux +

Sadoul

Kirjoitettu 1920 
heinäkuussa, viimeistään 4 pnä

Ju lka istu  ensi kerran
elokuun 1 pnä 1935 Julkaistaan

■»Kommunistitsheski Internatsional» käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 22. n:ossa

* — Puhdistaminen... Toim.
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2
J. TANNERIN KOMINTERNIN II KONGRESSISSA 

PITÄMÄN PUHEEN JOHDOSTA.2̂

Tannerin (Shop Stewards232) puhe vahvisti havainnolli
sesti,
1) että III Internationaalin sisällä on löydettävä sijaa 

m y ö t ä m i e l i s i l l e
2) että Englannin ja Amerikan suhteen on tehtävä erikoinen

varaus, että parlamentarismia koskevista erimielisyyk
sistä huolimatta kehotamme:

(a) I.W.W:n ja Shop Stewardsin edustamaa joukko
liikettä pysymään III Internationaaliin affilioituneena

(b) käsittelemään kysymystä vielä kerran kiirehti
mättä ja yrittämään p a r a n t a a  käytännössä 
sosialistisia puolueita, koska ne eivät agitoi riittä
västi kansanjoukkojen keskuudessa, eivät ole osan
neet ottaa yhteyttä niihin.

Lenin
Kirjoitettu heinäkuun 23 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1959 Julkoistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

3
HUOMAUTUKSIA A. SULTAN ZADEN ALUSTUKSEEN 

IDÄN YHTEISKUNNALLISEN VALLANKUMOUKSEN 
NÄKÖALOISTA**»

1) Omistavien riistäjäluokkien jakautuminen
2) väestön valtaosana keskiaikaisen r i i s t o n  a l a i s e t  

talonpojat
3) teollisuudessa — pienet kotiteollisuudenharjoittajat
4) johtopäätös: m u k a u t e t t a v a  niin neuvostolai-

tokset kuin myös kommunistinen puolue (sen kokoomus, 
erikoiset tehtävät) vastaamaan kolonialistisen Idän talon- 
poikaismaiäen tasoa.

Tämä on olennaisinta. On lähdettävä tästä ja h a e t t a v a  
konkreettisia vastauksia.

Kirjoitetiu 1920 heinäkuun 
24 ja  29 päivän välisenä aikana

Julkaistu ensi kerran 1963 Julkaistaan
V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen 41. osassa

П *
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4
KANSALLISUUS- JA SIIRTOMAAKYS YM YKSIÄ 

KÄSITTELEVÄLLE VALIOKUNNALLE TARKOITETTUJA 
HUOMAUTUKSIA

Keskiaikaisen partikularismin hyväksikäyttö? Liian vaa
rallista; epämarxilaista.

On erotettava toisistaan nykyajan kansalliset liikkeet ja 
luonteeltaan keskiaikaiset »liikkeet» (n.s. liikkeet).

Kirjoitettu ranskan kielellä 
1920 heinäkuussa, viimeistään 28 pnä
Käsikirjoituksen fakslmlle julkaistu

ensi kerran 1923 kirjassa: Julkaistaan faksimilen
H. Gullbeaux, »Wladimir Itjitsch Lenin. mukaan
Ein treues Bild seines Wesens». Berlin Käännäs ranskasta

Venäjän kielellä julkaistu  
ensi kerran 1963 V. I. Leninin 
Teosten 5. painoksen 41. osassa

EHDOTUS VKP(b):n KK:n KOKOUKSEN 
PÄÄTÖKSEKSI PIETARIN KOMMUUNIN 
JA PIETARIN NEUVOSTON VÄLISESTÄ 

SELKKAUKSESTA*34

1) Badajev MKO.hon*.
2) Badajev on rehabilitoitava ( O r g a n i s a a t i o t o i -  

m i k и n n a n k a u t t a ) .
3) Siirrettävä joukko Pietarin elintarvikealan työntekijöitä 

Moskovaan.
4) Saatettava Pietarin suhteen voimaan erityisen tiukka 

valvonta**.
5) Saatettava voimaan Pietarin ja Moskovan sekä kaikkien 

muiden elintarvikevarustelukeskusten tosiasiallinen yhden
vertaisuus leivän jaossa ja annosten suuruudessa.235

K irjo ite ttu  heinäkuun 16 pnä 1920
Julka istu  ensi kerran 1966 Julkaistaan

V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan
S. painoksen 54. osassa

* M oskovan ku lu tu so su u sk u n taan . Tolm.
** K äsik irjo ituksessa  on kohda t 2. ja  4. v iiv a ttu  y li.  4. k o h taa  ei ole o te ttu  

hyväksyttyyn päätökseen. Tolm.
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VASTAUKSET KAUKOIDÄN TASAVALLAN 
ULKOMINISTERIN A. M. KRASNOSHTSHOKOVIN 

KYSYMYKSIIN236

1) Missä edustajakokous pidetään?
2) Vaaliperiaatteet (sopiiko nelikanta237)?
3) Perustuslain ja  talouspolitiikan pe

rusteet?

4) Neuvosto-Venäjän ja Kaukoidän tasa
vallan virallisten keskinäisten suhtei
den perusteet?

5) Koska eräät alueet eivät noudata KK:n 
ohjeita ja  muutaman päivän kuluttua 
kutsutaan koolle alustava konferenssi, 
on määriteltävä uudestaan täsmällisesti 
Kaukoidän tasavallan perusteet ja  valtuu
det.

Missä hyvänsä.
Sopii.
Sopii demokratia pie
nin etuoikeuksin kom
munisteille238. 
Ystävyys.

Toteltava KK:ta tai 
erotamme toimesta.

Kirjoitettu 1920 heinäkuussa, 
aikaisintaan 17 pnä

Julkaistu ensi kerran 1965 Julkaistaan
К. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

S. painoksen 54. osassa

PUHE K. LIEBKNECHTIN JA R. LUXEMBURGIN 
MUISTOPATSAAN PERUSKIVEN LASKEMISELLE 

OMISTETUSSA JOUKKOKOKOUKSESSA PIETARISSA 
HEINÄKUUN 19 pnä 1920239

LEHTI S E LOSTU S

Toverit, kommunistijohtajilta vaaditaan kaikissa maissa 
ennen kuulumattomia uhrauksia, heitä menehtyy tuhansittain 
Suomessa ja Unkarissa y.m. maissa. Mutta mikään vaino ei 
pysäytä kommunismin kasvua, ja sellaisten taistelijain kuin 
Karl Liebknecht in ja Rosa Luxemburgin sankaruus valaa 
meihin reippautta ja uskoa kommunismin täydelliseen voit
toon. ( T o v .  L e n i n i n  p u h e e n  p ä ä t y t t y ä  
k a i k u v a t  v o i m a k k a a t  h u r r a a - h u u d o t .  
L a u l e t a a n  » K a n s a i n v ä l i n e n » . )
*Petrogradskaja Pravda* n:o 159, 

heinäkuun 21 pnä 1920
Julkaistaan »Pelrogradskaja 

Pravda» lehden tekstin mukaan
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EHDOTUS VKP(b):n KK: n TO LUTTISEN 
TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI 

»KOMMUNISTITSHESKI INTERNATSIONAL» 
AIKAKAUSLEHDESSÄ JULKAISTUJEN 

A. M. GORKIN ARTIKKELIEN JOHDOSTA240
Ehdotan vahvistettavaksi Poliittisessa toimikunnassa 

keräämällä allekirjoitukset:
KK:n Poliittinen toimikunta katsoo äärimmäisen sopimat

tomaksi Gorkin a r t i k k e l i e n ,  varsinkin johtavan artikke
lin julkaisemisen »Kommunist itsheski Internatsionalin» 12. nu
merossa, sillä näissä artikkeleissa ei ole mitään kommunis
tista, sen sijaan niissä on paljon kommunisminvastaista. 
Vastedes »Kommunistitsheski Internatsionalissa» ei saa mis
sään tapauksessa julkaista tuollaisia kirjoituksia.

Lenin*
Kirjoitettu heinäkuun 31 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1965 Julkaistaan
V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen 54. osassa

EHDOTUKSIA SOTILAALLISISTA 
KYSYMYKSISTÄ241

Koska vakuutetaan jäävän (Budjonnyille) ei <  10 000,
1) kannatan 6. Kaukasian divisioonan ottamista Budjon- 

nyilta Wrangelin rintamalle;
2) Budjonnyin Ratsuväkiarmeijan vahvistamista niillä 

3—4 tuhannella sapelilla, jotka ylipäällikkö on lu
vannut etelään (kiireisesti);

4) hevosten oton lisäämistä Valko-Venäjän talonpojil
ta Budjonnyin ratsuväen täydentämiseksi;

5) toveri Frunzen nimittämistä v i i p y m ä t t ä  Gitti- 
sin tilalle (katso ylipäällikön ja Tuhatshevskin mieli
pidettä).

Lenin
Kirjoitettu 1920 elokuussa, 

aikaisintaan 20 pnä
Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

* Ehdotuksessa ovat myös L. D. T ro tsk in , N. N. K restinsk ln  ja  M. I. K ali- 
n ln in  a llek irjo itu k se t. Toim.
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YKP(b):n KK:n TO LUTTISEN TOIMIKUNNAN 
PÄÄTÖKSET LÄNSIRINTAMAN 

VALLA NKUMOUKSELLISE N SOTA NEUVOSTO N 
PÄIVÄKÄSKYN JOHDOSTA242

Poliittinen toimikunta päättää: tuomita erittäin jyrkästi 
tovereiden Tuhatshevskin ja Smilgan menettelyn, jotka jul
kaisivat mitään oikeutta omaamatta puolueen ja hallituk
sen politiikkaa horjuttavan enemmän kuin tahdittoman päi
väkäskynsä.*

Poliittinen toimikunta velvoittaa Tasavallan VSN:n ku
moamaan viipymättä Länsirintaman VSN:n päiväkäskyn ja 
antamaan sanotulle Länsirintaman Vallankumoukselliselle 
Sotaneuvostolle muistutuksen väärästä menettelystä**243.

Kirjoitettu 1920 elokuun 20 
ja  24 päivän välisenä aikana

Julkaistu ensi kerran 1965 Julkaistaan
V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

6. painoksen 54. osassa

V K P (b )m  I X  Y L E IS V E N Ä L Ä IN E N  
K O N F E R E N S S I

22. —  25. S Y Y S K U U T A  1920***

1

PUHE PUOLUERAKENNUSTYÖN LÄHIMMISTÄ 
TEHTÄVISTÄ SYYSKUUN 24 pnä

Toverit, mielestäni kannattaa mainita eräistä keskustelun 
kulussa ilmilausutuista ajatuksista ja jopa muutamista pu
heista vain sen vuoksi, että niissä kuvastui selvästi ei enää 
pelkkä liikarasittuneisuus, vaan hysterian asteelle kehittynyt 
ja sen vuoksi aivan liiallisuuksiin menevä liikarasittuneisuus.

* Antaessaan sihteerin tehtäväksi ilmoittaa Poliittisen toimikunnan ky
seisen päätöksen lennättimitse Länsirintaman Vallankumoukselliselle Sotaneu
vostolle V. I. Lenin teki asiapaperin yläreunaan merkinnän: »Britshkinalle tä 
män sähkeen lähettämistä varten» ja lisäsi päätöksen tekstin alle: »Jäljennökset 
tov. Tshltsherinille ja Danishevskille». Toim.

** Tämän tekstin V. I. Lenin erotti edellisestä lyijykynäviivalla ja kirr
joitti: »Skljanskille on jo sanottu.» Toim.
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En sanoisi, että kysymyksessä on demagogia. Fyysinen lii
karasitus on kehittynyt hysteerisyyden asteelle. Sellaisia 
olivat huomattavalta osaltaan Lutovinovin ja Bubnovin pu
heenvuorot, niissä oli vähemmän demagogiaa kuin liikarasit- 
tuneisuutta. Liikaväsymys kuvastui nähdäkseni osittain myös 
Medvedevin sanoissa. Hän sanoi: »Nyt te kaikki olette al
kaneet puhua, että meillä on sairaalloisia ilmiöitä, mutta 
aikaisemmin kiistitte sen, puhuitte vilppiä.» Selitys ei ole 
mielestäni aivan oikea, se on jopa aivan virheellinen. Tus
kinpa on ollut mikään salaisuus, että puheena olevia epäter
veitä ilmiöitä on todella olemassa. Epäilemätöntä on sekin, 
että yleinen tilanne on niin vaikea, ettei puolueella ole 
ollut aikaa, sillä ei ole ollut mahdollisuutta ottaa ennemmin 
varta vasten käsiteltäväksi tätä kysymystä. Meidän on nyt
kin vaikea ottaa sitä esille, koska mahdollisuudet, joita 
käsittelimme täällä poliittisen keskustelumme aikana, mah
dollisuudet välttää talvisotatoimia ovat tavattoman vähäi
set. Tasavallan yleinen tilanne on, niin kuin sanoin, paran
tunut sen verran, että meillä on nyt mahdollisuus käsitellä 
asioita kylmäverisemmin: emme aseta nyt kysymystä konfe
renssin ennenaikaisesta keskeyttämisestä, kuten teimme mo
nesti Koltshakin ja Denikinin hyökkäyksen kaudella. On 
ollut puolueen edustajakokouksia, joista joukko vastuunalai
sia työntekijöitä on lähtenyt ennen kokouksen päättymistä 
suoraan rintamalle. Kun ajattelee, niin mehän kutsumme 
harvoin koolle edustajakokouksia, meillä on harvoin tilai
suus keskustella edustajakokouksissa tärkeimmistä kysymyk
sistä, mutta ennen emme voineet viedä päätökseen edes 
niitä harvoin koollekutsuttuja edustajakokouksia. Nyt meillä 
on joka tapauksessa sellainen tilanne, että voimme ja meidän 
täytyy mitenkään itseämme rajoittamatta käydä tämänker
taiset keskustelut loppuun. Haluaisin mainita vielä pari 
sanaa siitä, että eräät Kalininin pohdinnoissa ilmenneet 
yritykset selittää asiaa marxilaisittain olivat mielestäni 
päinvastoin kaukana marxilaisuudesta, ja oikea, marxilainen 
kanta on nähdäkseni esitetty Moskovan komitean päätös
lauselmassa — jonka te kaikki olette tietysti lukeneet ja 
joka on julkaistu pikku kirjasena ja painettu »Pravda» leh
dessä — sekä KK:n kirjeessä.

Haluaisin lukea muutaman rivin, joita ehdottaisin valio
kunnalle (jos päätetään valita valiokunta) ei Moskovan pää
töslauselman ja KK:n kirjeen asemesta, vaan lisäaineistona
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niiden täydentämiseksi*. Moskovan komitean päätöslau
selma valaisee mielestäni kysymystä oikein, ja melkein 
kaikki ovat tästä samaa mieltä. Luen nämä muutamat sanat 
ja selitän niitä hiukan. Lisäys on seuraava: »Neuvostotasa
vallan tavattoman raskas asema sen olemassaolon ensimmäi
sinä vuosina, äärimmäinen rappiotila ja erittäin suuri soti
laallinen vaara pakottivat väistämättömästi erottamaan en
sisijaiset (ja sen vuoksi tosiasiallisesti etuoikeutetut) hallin
nonalat ja työntekijäryhmät. Se oli väistämätöntä, sillä rap
piotilassa olevaa maata ei voitu pelastaa muuten kuin kes
kittämällä voimat ja varat sellaisiin hallinnonaloihin ja 
työntekijäryhmiin, joiden jäädessä lujittamatta koko maail
man imperialistit olisivat varmaan musertaneet meidät ei
vätkä olisi antaneet Neuvostotasavaltamme edes aloittaa 
taloudellista rakennustyötä...»

Kuulimme täällä hyvin kiivaita hyökkäilyjä spesialistikysy- 
myksessä. Tov. Kutuzovin puheesta kuulsi totuus, ettei 
proletariaatti ole saanut Neuvosto-Venäjällä parannusta ase
maansa, vaan sen asema on päinvastoin usein huonontunut. 
Tämä pitää paikkansa. Käsitettäköön kuitenkin, että esim. 
Wienissä, jossa ei ole neuvostohallitusta, proletariaatin ase
ma on huonontunut yhtä paljon ja siihen liittyvä moraalinen 
nöyryytys on sata kertaa pahempi. Mutta kansanjoukot 
eivät kykene sitä käsittämään. On selvää, että meiltä kysy
tään: mitä me olemme saaneet kahden vuoden kuluessa? Ja 
on selvää, että tyytymättömyys spesialisteihin on levinnyt 
niin laajalti. On selvää, että taistelua on käyty ensi sijassa 
siitä, tarvitaanko spesialisteja vai ei. Muistettakoon kuiten
kin, että ilman heitä emme olisi saaneet luoduksi armeijaam
me. Ilman sitä olisimme olleet samassa asemassa kuin Unkari 
ja Suomen työläiset. Niin on asia. Ilman spesialisteja emme 
olisi kyenneet ottamaan niitä ensimmäisiäkään askelia, jotka 
ovat auttaneet meitä nousemaan tietylle tasolle, mistä pu
huin jo poliittisessa selostuksessa. Emme olisi päässeet siihen 
emmekä voisi siirtyä pitemmälle, ellemme olisi saaneet jär
jestetyksi spesialistikysymystä. Mutta nyt kun olemme otta
neet heidät käsiimme, panneet heidät työhön, kun tiedäm
me, etteivät he meiltä karkaa, vaan päinvastoin kiiruhtavat 
kaikki meidän puolellemme, nyt me saammme aikaan de
mokratian laajenemisen puolueessa ja armeijassa. Luen 
edelleen ( l u k e e  p ä ä t ö s l a u s e l m a a  )...

* Ks. tätä osaa, ss. 173—174. Toim.
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Ensimmäinen kohta ( l u k e e ) * .  Tähän on lisäys. Tov. 
Tomski sanoi viitaten siihen, mistä mekin olemme puhuneet 
monesti, että on nostettava keskitason väkeä, johtoporras 
on väsynyt, nostakaa keskitason miehiä. Sitä ei ole onnis
tuttu tekemään yhtäkkisesti, mutta siinä onnistutaan uuden, 
ehkä kahdennenkymmenennen yrityksen jälkeen. Ilman sitä 
Neuvosto-Venäjän asia olisi toivoton. Ja kuitenkin tiedäm
me, ettei se ole toivoton, sillä meillä on uusia varttuvia 
aineksia. Kun ensimmäiset yritykset ovat epäonnistuneet, 
teemme uusia.

Toinen kohta ( l u k e e ) * .  Täällä kysyttiin hiukan 
myrkyllisestä tuleeko arvosteluvapaus olemaan persikansyön- 
tivapautta?245 Valiokunnan tekemien ehdotusten perusteella 
minulla on yksi mittapuu mahdollisten takeiden suhteen. 
Ajankohtina, jolloin maata uhkaa vaara, jolloin Koltshak 
tunkeutuu Volgalle ja Denikin Oreliin, ei voi olla mitään 
vapauksia. Silloin ei pidä murehtia tätä. Sotatilanne on 
huono nytkin, näemme kaikki, että sotaonni on vaihteleva. 
Meidän on otettava tämä kysymys päiväjärjestykseen. Mutta 
emme voi vannoa, ettemme sotilaallisen vaaran uhatessa 
menettele toisin. Silloin vaaditaan taas tavatonta voimain 
jännitystä ilman mitään vastaansanomisia: pysy lujana ja 
jännitä kaikki voimasi. Emme millään muotoa lupaa olla 
tekemättä sitä eikä meidän pidäkään luvata ennen kuin 
saavutamme italialaisen voiton. Tämä on vastaukseni per- 
sikkakysymykseen.

Kolmas kohta ( l u k e e ) * .  Tov. Preobrazhenski herätti 
täällä saman kysymyksen kuin Zinovjev: ovatko ohjesään
nöt paikallaan ja miten ne on ymmärrettävä? Jätän kysy
myksen avoimeksi, koska se käsitellään valiokunnassa yk
sityiskohtaisesti. Sitten nähdään: tuleeko ohjesäännöillä ym
märtää erinäisiä säännöksiä vai erityisten laitosten muodos
tamista.

Neljäs kohta ( l u k e e ) * * .  Toveri alustaja sanoi täällä, 
että valiokunta otti tämän kysymyksen esille, mutta enem
mistö hylkäsi sen. Minun nähdäkseni — esitän tämän vain 
omissa nimissäni — nähdäkseni sitä ei pitäisi hylätä, vaan 
ellei hyväksytä heti, niin ainakin ensin pitäisi harkita. Tääl

* Ks. tätä osaa, s. 173. Tolin.
** Sama, s. 174. Toint,
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lä sanottiin, että KK:n Organisaatiotoimikunnassa on 500 
valitusta. Organisaatiotoimikunnan on sijoitettava kymme
niä tuhansia ihmisiä. Sitä paitsi ei ole ainoatakaan Organi
saatiotoimikunnan jäsentä, jolla ei olisi hoidettavanaan usei
ta neuvostotoimia. Tällaisissa olosuhteissa joudutaan operoi
maan tuntemattomilla suureilla eikä tällaisissa olosuhteissa 
kysymystä voida ratkaista muuten kuin vaiston avulla, mikä 
auttaa vain kokeneita henkilöitä tekemään oikean ratkaisun, 
ja hekin erehtyvät useasti. Tällaiset olosuhteet huomioon ot
taen pyrimme löytämään vähintään 15 vuotta puolueessa 
olleita henkilöitä, jotka nauttivat puolueen luottamusta, ovat 
oikeudenmukaisia, auttavat tässä asiassa ja ovat samalla 
riippumattomia Organisaatiotoimikunnasta, sen yläpuolella, 
koska heidät valitaan edustajakokouksessa. Luullakseni voim
me ottaa tämän askeleen. KK:n työtä ei saa häiritä eikä py
säyttää sen päätösten täytäntöönpanoa. Siinä suhteessa ei 
ole erikoisia takeita eikä niitä voida ehdottaakaan. Saksan 
työväenpuolueessa on ollut kontrollikomissio aikaisemminkin. 
Ei voida varmasti sanoa, missä määrin se tulee olemaan 
mahdollinen meillä sotatilanteessa. Mutta me kykenemme 
joka tapauksessa ottamaan tämän askeleen, ja KK on läh
tenyt tälle tielle.

KK:n kirjeessä sanotaan: »...kaikkien kuvernementtiko- 
miteoiden yhteyteen on muodostettava tasapuolisimmista ja 
järjestön yleistä luottamusta nauttivista tovereista erityiset 
puoluekomissiot, joille vastaavat valitukset lähetetään.» Kir
jeessä puhutaan tasapuolisista tovereista. Taistelutoiminta — 
sekä sotilaallinen, taloudellinen että järjestelyluontoinen — 
vaatii hyvin usein aivan välttämättä kiihkeitä miehiä, sil
lä jos he eivät ole erittäin kiihkeitä, he eivät pysty suuriin 
ponnistuksiin eivätkä ratkaise näännyksiin uupuneessa maas
sa kiireistä lähintä tehtävää. Tässä sitä vastoin tarvitaan 
miehiä, joilla ei ehkä ole erikoisia johtajan kykyjä, mutta 
sen sijaan on laajalti elämänkokemusta. En oikein usko, et
tä löydämme heitä koko Venäjän tarpeiksi kaikista kuverne- 
menteista, ja jos yritys, suunnitteilla oleva komissioiden pe
rustaminen kuvernementtikomiteoiden yhteyteen, mikä tulee 
teidän tehtäväksenne, jos tämä yritys epäonnistuu, niin äl
kää tehkö johtopäätöstä, että koko hanke on mennyt meillä 
myttyyn. Mahdollisesti meillä ei löydykään joka kuverne- 
mentissa riittämiin tovereita, jotka pystyvät toimimaan edus
tajakokouksesta toiseen. Mutta ellemme löydä heitä kuver-



172 V.  t. L E N I N

nementeissa, niin ainakin keskuksessa voimme löytää elä
mänkokemusta omaavia lujia tovereita. Mielestäni meidän 
ei pidä kieltäytyä tästä laitoksesta.

Saatetaan kysyä: mitä takeita on siitä, että tämä laitos 
muodostuu elinkelpoiseksi? Meillä on käynnissä ankara kan
salaissota, sen aikana ei yleensä voi olla laajaa arvostelu- 
vapautta y.m. Meillä on muita huolia, meidän on jännitet
tävä kaikki voimat tehdäksemme lopun sodasta. Jos soti
laalliset olosuhteet olisivat muodostuneet toisenlaisiksi, ti
lanne olisi toinen. Nykyisten olosuhteiden vallitessa meiltä 
jää pakostakin paljon tekemättä, ja sanomme suoraan, että 
tämän asian käytännöllisessä järjestelyssä ei saa luottaa 
KK:hon, sillä KK:lla on työtä hirveästi, aivan ylettömästi. 
En tiedä, onko yhtäkään KK:n jäsentä — voin päätellä omal
ta kohdaltani —, joka ei tuntisi olevansa korviaan myöten 
velassa siksi, että moni asia on jäänyt tekemättä tai on teh
ty hätiköiden. En osaa kuvitella, mikä takaisi reaalisem- 
min kyseisen tehtävän suorittamisen kuin tämän komission, 
toveriryhmän muodostaminen, joka voisi keskittää kaiken 
huomionsa tähän asiaan ja olla varma siitä, että se tulee 
hoitamaan aivan itsenäisesti asiaa, johon ei yhdelläkään 
KK:n, Organisaatiotoimikunnan eikä Poliittisen toimikun
nan jäsenellä ole tilaisuutta perehtyä. Ehkä me perehdym
me käytännöllisesti siten, että saavutamme edistystä, että 
olemme lisänneet viljanhankintoja 60 miljoonasta 260 milj. 
puutaan, mutta sekin on osoittautunut liian vähäksi, jotta 
olisimme saaneet Punaisen Armeijan, joka ei olisi loppuun 
uupunut, jotta meillä ei olisi työläisiä, jotka sanovat: »mi
tä Punainen Armeija on meille antanut, me näemme näl
kää», ja jotta olisimme voineet säästää ylenmääräiseltä ra
situkselta johtoporrasta, jonka avuksi ei tule keskitason vä
keä. Olemme kuitenkin ottaneet tuon askeleen, ja se merkit
see, että niin yleistä kuin äärimmäinen väsymys onkin, tämä 
yleinen väsymys alkaa vähetä ja koittaa aika, jolloin voimme 
lakata pohtimasta kysymystä leipäpalasta ja siirtyä ratko
maan edessämme olevia suurisuuntaisempia tehtäviä, joihin 
me kaikki ehdottomasti käymme käsiksi.

Julkaistu ensi kerran 1963 Julkoistaan
V'. I. Leninin Teosten pikakirjoitteen mukaan

5. painoksen 41. osassa
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2

PÄÄTÖSLAUSELMAEHDOTUS PUOLUERAKENNUSTYÖN 
LÄHIMMISTÄ TEHTÄVISTÄ

Ei KK:n kirjeen ja Moskovan komitean päätöslauselman 
asemesta, v a a n  l i s ä a i n e i s t o n a  niiden täydentä
miseksi:

Neuvostotasavallan tavattoman raskas asema sen olemas
saolon ensimmäisinä vuosina, äärimmäinen rappiotila ja hy
vin suuri sotilaallinen vaara pakottivat väistämättömästi 
erottamaan ensisijaiset (ja sen vuoksi tosiasiallisesti etuoi
keutetut) hallinnonalat ja työntekijäryhmät. Se oli väistä
mätöntä, sillä rappiotilassa olevaa maata ei voitu pelastaa 
muuten kuin keskittämällä voimat ja varat sellaisiin hallin
nonaloihin ja työntekijäryhmiin, joiden jäädessä lujittamat
ta koko maailman imperialistit olisivat varmaan muserta
neet meidät eivätkä olisi antaneet Neuvostotasavaltamme 
edes aloittaa taloudellista rakennustyötä.

Tämä asiaintila sekä vaikeasti voitettavissa olevat vielä 
säilyneet kapitalistiset ja yksityisomistukselliset tottumukset 
ja mielialat selittävät sen, miksi on keskitettävä yhä uudel
leen koko puolueen huomio taisteluun...*

...välttämättömästi käytännölliset, varmat takeet siitä, 
etteivät edellä mainituista periaatekysymyksistä samaa miel
tä olevan puolueen päätökset jäisi pelkästään paperille. Sen 
vuoksi konferenssi velvoittaa Keskuskomitean viipymättä 
päättämään, panemaan täytäntöön ja sen lisäksi kehottamaan 
puolueen lähintä edustajakokousta vahvistamaan sen, että

(1) useammin järjestettävät ja laajemmat puolueenjäsen- 
ten kokoukset ovat ehdottoman välttämättömiä muiden 
puolueenjäsenten omatoimisuutta edistävien toimenpiteiden 
ohella;

(2) on perustettava kirjallisuuslehtiä, jotka pystyvät ar
vostelemaan säännöllisemmin ja laajemmin puolueen virhei
tä ja yleensä harjoittamaan arvostelua puolueen sisällä (väit- 
telylehtiset y.m.);

(3) on laadittava täysin tarkat käytännölliset ohjeet toi
menpiteistä toisaalta »spetsien» ja vastuunalaisten työnteki
jäin ja toisaalta massan välisen eriarvoisuuden (elinehdoissa, 
palkoissa y.m.) poistamiseksi, eriarvoisuuden, joka toukkaa

Käsikirjoituksen yksi sivu ei ole säilynyt. Toim.
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demokratismia ja aiheuttaa puolueessa turmelusta sekä kom
munistien arvovallan alenemista;

(4) todetaan välttämättömäksi perustaa KK:n rinnalle 
kontrollikomisslo tovereista, jotka ovat saaneet mahdollisim
man perinpohjaisen puoluevalmennuksen, ovat toisia koke
neempia, tasapuolisia ja kykeneviä toteuttamaan tiukasti 
puoluekantaista kontrollia. Puolueen edustajakokouksessa va
littavalla kontrollikomissiolla täytyy olla oikeus ottaa vas
taan kaikenlaisia valituksia ja käsitellä niitä sopien asioista 
KK:n kanssa ja tarpeen vaatiessa järjestää KK:n kanssa 
yhteisiä kokouksia tai siirtää kysymys puolueen edustaja
kokouksen ratkaistavaksi.

24. IX 1920. Lenin
Julkaistu ensi kerran 1942 Julkaistaan
X XX I V  Lenin-kakoelmassa käsikirjoituksen mukaan

3
EHDOTUKSIA PUOLUERAKENNUSTYÖN LÄHIMPIÄ
TEHTÄVIÄ KOSKEVAAN PÄÄTÖSLAUSELMAAN2«

Kontrol 1 i kom ission kokoonpanosta.
Hyväksytään KK:n päätöslauselma:

että me esitämme KK:n jäseniä Kont rol likomissioon 
ainoastaan puoluekonferenssien toivomuksesta pitäen sellais
ta menettelyä ylipäänsä vääränä ja että KK:n päätökset 
eivät sido näitä KK:n jäseniä heidän toimissaan Kontrol- 
likomissiossa;

että Kontrollikomissioon kuuluvat KK:n jäsenet eivät 
osallistu Komissiossa äänestykseen silloin, kun kysymys kos
kee välittömästi heidän hallinnon- tai toimialaansa.

Siirtoja koskevaan kohtaan lisättävä: 
niin ettei siirrettäväksi esitettyjen asiaan perehdyttäminen 
kärsi ja ettei itse asia kärsi, t.s. ainoastaan sillä tavalla, 
että asian hoito pysyy a i n a  täysin pätevien ja asian menes
tyksen turvaavien työntekijäin käsissä.

Lenin

Kirjoitettu syyskuun 29 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1959 
XXXVI  Lenin-kokoelmassa

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan
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SELOSTUS TASAVALLAN 
SISÄ- JA ULKOPOLIITTISESTA TILANTEESTA 

VKP(b):n MOSKOVAN JÄRJESTÖN
AKTIIVIJÄSENTEN NEUVOTTELUKOKOUKSESSA 

LOKAKUUN 9 pnä 1920

Tässä kokouksessa on tarpeetonta puhua maamme sisäpo
liittisesta tilanteesta, koska kaikki toverit tuntevat sen kyl
lin hyvin lehtiemme ja paikkakunnaiden työn perusteella. 
Elintarvikkeita on hankittu paljon enemmän kuin viime 
vuonna, samoin polttoainetta, ja se on työmme perusta. 
Huollon alalla ovat asiat huonommin. Tietty osa suurista 
tehtaista voidaan panna jo käyntiin, työläisten mieliala ei 
voi niissä tietenkään olla enää niin toivoton kuin tehtaiden 
seisoessa. Taloudellisen asemamme huomioon ottaen voimme 
olettaa, että mielialoissa tapahtuu käänne.

On pysähdyttävä tarkastelemaan ulkopoliittista asemaam
me, ulkopolitiikan uusia puolia. Puolassa on ankara kriisi: 
Puola on taloudellisesti paljon pahemmin rappiolla kuin 
me; poliittisessa suhteessa asiat ovat siellä niin pitkällä, 
että jopa PPS24’, opportunistipuolue, joka on aina herjan
nut vihamielisesti bolshevikkeja, esittää vastalauseita työ
läisiin kohdistuvien hallituksen vainotoimenpiteiden joh
dosta. Ne seudut, jotka luovutamme Puolalle rauhansopi
muksen pohjalla, Puola saattaa pitää hallussaan vain väki
vallan turvin. Puolan työläis- ja talonpoikaisjoukot halua
vat kiihkeästi rauhaa. Tekemällä Puolalle rauhantarjouk- 
sen ja suuria myönnytyksiä saamme poliittiset puolueet ym
märtämään, että me olemme oikeassa ja että emme ole halun
neet sotaa Puolan kanssa. Puola perii meiltä sotakorvauksia, 
mutta ei kuitenkaan hyödy niistä mitään, sillä se ei saa ra
hoja, ne ottaa Ranska. Puolassa sitä on tähän asti salattu, 
nyt tilanne alkaa vähitellen paljastua työläisille, ja meidän 
on pyrittävä näyttämään se työläisille havainnollisesti. Sen 
vuoksi meidän on nyt välttämättä allekirjoitettava rauhan
sopimus. Sitä paitsi voitamme aikaa ja käytämme sen ar
meijamme lujittamiseen.

Wrangelin rintamalla meillä on ylivoima, mutta siitä 
huolimatta Donetsin kivihiilialue oli yhteen aikaan vakavas
ti uhattuna. Wrangel häiritsee yleisen hyökkäyssuunnitelmam
me toteuttamista antamalla yksittäisiä iskuja eri suunnilla.
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Poliittisessa suhteessa on kuvaava ensi silmäykseltä vä
häpätöinen tapaus. Saksa on antanut tovereille Zinovjevil- 
le ja Buharinille luvan saapua Saksan Riippumattoman 
Puolueen edessäolevaan edustajakokoukseen. Se on ehkä tör
keää provokaatiota, mutta toisaalta tov. Zinovjevin tulo 
epäilemättä jouduttaa ja syventää jo havaittavissa olevaa 
hajaannusta »riippumattomien» keskuudessa. »Riippumatto
mien» erkaantunut osa ja noin miljoona Saksan Kommunis
tisen Puolueen jäsentä ovat valtava vallankumouksellinen 
voima. Tässä yhteydessä saadaan samalla runsaasti agitaa- 
tioaineistoa koko Eurooppaa varten.

Olennaisinta kaikessa on se, että Ranskan imperialistinen 
politiikka on alkanut vaikuttaa, Ranska on aina häirinnyt 
rauhanneuvottelujamme ja asettaa nyt jälleen esteitä. Mei
dän on käytettävä jokikinen aselepotunti lujittumiseen. On 
tehostettava elintarvikehuoltoa ja saavutettava nopeasti me
nestystä Wrangelin rintamalla, silloin on toivoa, että voim
me repiä rikki meitä vastaan punottujen diplomaattisten 
juonien verkon.

Kaukoidässä on tilanne sellainen, että Japanin täytyy 
poistua, koska talvikampanja on sille mahdottomuus. Tämä 
voimistaa meitä. Moskovassa on parhaillaan muuan amerik
kalainen miljardööri neuvottelemassa toimiluvan saannista 
Kamtshatkalla. Myöntämällä kyseisen toimiluvan kärjistäm
me Japanin ja Amerikan suhteita.

Turkestanissa ja Kaukasiassa tilanne on mutkikkaampi. 
Turkkilaiset aloittivat hiljattain hyökkäyksen Armeniaa vas
taan tavoitteenaan Batumin ja mahdollisesti myös Bakun 
valtaus. On selvää, että tässä kysymyksessä meidän on nou
datettava mahdollisimman suurta varovaisuutta. Sotilaalli
sista selkkauksista ei toistaiseksi ole tietoja.

Olkootpa Ranskan ja Englannin väliset erimielisyydet kuin
ka suuria hyvänsä, emme voi nyt käyttää niitä hyväksemme 
niin kauan kuin olemme tappiolla emmekä voitolla. Eri
mielisyyksiä on todennäköisesti silti olemassa. Englanti ha
luaa ryhtyä kanssamme kauppasuhteisiin, ja me yritämme 
solmia niitä.

En voi sanoa tarkasti, miten armeijamme on aseistettu. 
Viime aikoina on ollut puutetta patruunoista, mutta nyt on 
jo helpompaa. Työ on vankalla pohjalla, sitä on vain vielä 
voimistettava. Puoluejärjestöjen on autettava tässä asiassa 
tekemällä työtä soluissa ja ammattiyhdistysten välityksellä.
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En osaa nyt sanoa, millaiset ovat voiton mahdollisuudet, 
silla toistaiseksi on vaikea saada selville mielialaa. Petty
mys on liian suuri; on kulunut jo kuusi viikkoa siitä, kun 
aloimme perääntyä emmekä ole vieläkään pysähtyneet. 
Pääasia on se, että myöhästyimme talvivarusteiden hankin
noissa; tämä kävi ajallisesti yhteen tappion kanssa. Meidän 
on epäilemättä käytettävä jokainen aselevon hetki vahvis
tamiseen.

Emme voi määrätä agitaatiotyön yleissävyä ennen kuin 
saamme tietää jotain varmaa. Tämä kokous jo osaltaan mää
rää sen yleisluonteen.

Kysymys Mahnosta on tov. Trotskin sanojen mukaan ol
lut varsin vakavan pohdinnan kohteena sotilaspiireissä, ja 
on selvinnyt, ettei siinä suhteessa ole odotettavissa muuta 
kuin hyötyä. Tämä on selitettävissä sillä, että Mahnon ym
pärille ryhmittyneillä aineksilla on jo omakohtaista koke
musta Wrangelin valtakomennosta eikä niitä tyydyttänyt se, 
mitä tuo komento voi niille antaa. Olemme liittäneet Mah
non kanssa tekemäämme sopimukseen takeet siitä, ettei hän 
nouse meitä vastaan. Tässä on käynyt samoin kuin Deniki- 
riin ja Koltshakin tapauksissa: heti kun he kajosivat kulak
kien ja yleensä talonpoikaisten etuihin, nämä asettuivat 
meidän puolellemme.

On epäilemätöntä, että puolalaiset myös käyttävät asele
poa vahvistaakseen voimiaan, mahdollisesti he tuovat va
rusteitakin tällä aikaa, mutta se ei merkitse, ettei meidän 
pitäisi tehdä samoin.

Niin kauan kuin sota jatkuu, täytyy olla myös salaista 
diplomatiaa, sillä se on eräs sodankäyntikeinoista. Emme voi 
kieltäytyä siitä. Tätä diplomatiaa arvostellaan sen mukaan 
kuin arvostellaan sotaa yleensä.

Julkaistu ensi kerran 1959 Julkoistaan
X X X V I  Lenin-kokoelmasia aikakirjoilleen mukaan

PROLETAARISTA KULTTUURIA KOSKEVAN 
PÄÄTÖSLAUSELMAN HAHMOTELMA248

1. Ei erityisiä aatteita, vaan marxilaisuus.
2. Ei uuden proletaarisen kulttuurin keksiskelyä, vaan 

o l e m a s s a o l e v a n  kulttuurin parhaiden esikuvien, pe-
12-1108
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rinteiden ja saavutusten k e h i t t ä m i n e n  lähtien mar
xilaisesta maailmankatsomuksesta ja niistä olosuhteista, jois
sa proletariaatti elää ja taistelee diktatuurinsa kaudella.

3. Ei erillään Valistuskomissariaatista, vaan sen osana, 
sillä VKP +  Valistuskomissariaatti =  E proletaarinen kult
tuuri

4. Proletkultin läheinen yhteys Valistuskomissariaattiin ja 
alistaminen tämän johtoon.

5. Ei mitenkään...*
Kirjoitettu lokakuun 9 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1945 Julkaistaan
X X X V  Lenin-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS VKP(b):n KK:n POLIITTISEN 
TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI YKP(b):n 
TEHTÄVISTÄ ITÄMAISTEN KANSOJEN 

ASUMA-ALUEILLA249
Käsiteltyään 13. X 1920 pidetyssä Keskuskomitean Poliit

tisen toimikunnan ja Idän kansojen Bakun edustajakokouk
sen250 27 osanottajan kokouksessa tehdyt selostukset ja tie
dotukset KK:n Poliittinen toimikunta päättää:

1. Tehostaa Kansallisuuskomissariaatin Kansallisuuksien 
neuvoston työtä ja ottaa KKN:n lähimmän istunnon päivä
järjestykseen selostus tästä työstä.

2. Määrätä toimitettavaksi niiden väärinkäytösten ja vä
kivaltaisuuksien ankara tutkimus, joihin paikallinen venä
läinen väestö on syyllistynyt itämaisten kansojen (varsin
kin kalmukkien, burjaattimongolien y.m.) suhteen, saattaa 
syylliset rangaistukseen.

3. Julkaista ylimmän neuvostovallan nimissä manifesti, 
joka vahvistaa VSFNT:n kansallisuuspolitiikan perusteet ja 
saattaa sen täydellisen toteuttamisen tehokkaamman val
vonnan alaiseksi.

4. Katsoa välttämättömäksi antaa autonomia konkreetti
sia olosuhteita vastaavissa muodoissa niille itämaisille kan
sallisuuksille, joilla ei vielä ole autonomisia laitoksia, en
nen kaikkea kalmukeille ja burjaattimongoleille jättäen asian 
Kansallisuuskomissariaatin toimeksi.

5. Agraarikysymyksessä katsoa välttämättömäksi isovenä-
* Käsikirjoitus katkea tähän. Toim.
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Iäisten anastamien maiden palauttaminen Pohjois-Kaukasian 
vuoristolaisille kasakkaväen kulakkiainesten kustannuksella 
ja antaa Kansankomissaarien Neuvoston tehtäväksi laatia 
viipymättä vastaavat päätösehdotukset.

6. Laatia ohjeet kaikkia Moskovasta itämaisten kansojen 
asuttamille alueille lähetettäviä KK:n ja keskusneuvostoval- 
lan valtuutettuja varten. Pääpaino ohjeissa on pantava sen 
selittämiseen, että valtuutettujen tulee toimia vain paikal- 
liselinten kautta, jotka on muodostettu paikallisen työtäte
kevän väestön edustajista, ja pitää päätehtävänään taiste
lua paikallisen väestön porvarillisia ja valekommunistisia 
ryhmiä vastaan tukien samalla tosikommunistisia ryhmiä ja 
aineksia.

Kirjoitettu lokakuun
13 tai 14 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1958 Julkaistaan
»Voprosy Istorll K PSSt käsikirjoituksen mukaan
aikakauslehden 2. n:ossa

MUISTIINPANOJA PUOLUEEN LÄHIMMISTÄ 
TEHTÄVISTÄ

Peruskysymykset Wrangelin vastaisen sodan päätyttyä (ja 
puolueen edustajakokousta varten 1921):

1) taistelu virkavaltaisuuden ja virastokankeuden hävittä
miseksi neuvostolaitoksista; taistelun reaalisten saavutusten 
tarkastus;

2) sosialistisen perustuksen lujittaminen: 7 miljoonaa am
mattiyhdistysten jäsentä. Yhdenvertaisuus ensisijaisuuden 
asemesta.

Seitsemän miljoonan ammattiyhdistysten jäsenen omatoi
misuuden kehittäminen;

3) ammattiliiton (YAKN:n) yhteys työtätekevään, ei-riis- 
tävään, ei-keinottelevaan talonpoikaistoon. Muodot ja mene
telmät.

Neuvostovallan ja talonpoikaisten välisen yhteyden lujit
taminen.

Traktorit ja kollektiivitaloudet.
19. X 1920.

Julkaistu ensi kerran 1942 Julkaistaan
X X X I V  Lenln-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan
12*
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EHDOTUS TYÖ- JA PUOLUSTUSNEUVOSTON 
PÄÄTÖKSEKSI ITÄMEREN LAIVASTON 

JÄLLEENRAKENTAMISKYSYMYKSESTÄ251

Pietarin Neuvosto ja erikoisesti Pietarin Puolustuskomitea 
puheenjohtajansa tov. Zinovjevin persoonassa velvoitetaan 
kiinnittämään erityistä huomiota Itämeren laivaston jälleen
rakennustöiden jouduttamiseen ja yhteisymmärryksen aikaan
saamiseen kaikkien asiaa auttamaan pystyvien laitosten kes
ken, tekemään loppu kaikkinaisesta virastokankeudesta ja 
valvomaan käytännössä, että työt suoritetaan nopeasti ja 
menesty ksell isest i.

Pietarin Neuvoston puhemiehistön ja tov. Raskolnikovin 
selostus toimenpiteistään ja säätämästään töiden suoritusta
vasta määrätään kuultavaksi kahden viikon kuluttua, val
mistavat Raskolnikov ja Sudakov (selostus voi olla kirjalli
nen).

Kirjoitettu lokakuun 23 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran ostttatsestl 

helmikuun 23 pnä 1938 
»Pravda» lehden 63. n:ossa

Julkaistu täydellisesti 1963 Julkaistaan
V. I. Leninin Teosten käsikirjoituksen mukaan

5. painoksen i l .  osassa

EHDOTUS KANSANKOMISSAARIEN NEUVOSTON 
PÄÄTÖKSEKSI NEUVOSTO VIRKAILIJAIN 
ELINTARVIKEANNOSTA KOSKEVASTA 

KYSYMYKSESTÄ252

Komissio, johon kuuluvat toverit 
Avanesov +
Nogin Holtzmann
H ala tov
Gindin
Finn,
velvoitetaan

a) kokoamaan tiedot tosiasiallisesta elintarviketilanteesta 
ja eri hallinnonalojen neuvostovirkailijain elintarvikehuol
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losta työläisiin verrattuna (m.m. laittomasta elintarvikkei
den jakelusta);

b) harkitsemaan toimenpiteet suuremman tasasuhtaisuuden 
ja järjestyksen aikaansaamiseksi tällä alalla;

c) esittämään ehdotuksensa eri virastojen henkilökunnan 
määrittelyä ja neuvostovirkailijain työnormin, lukumäärän, 
työn tulosten y.m. tutkimista varten muodostettavan ko
mission kokoonpanosta sekä ohjesäännöistä.

Kirjoitettu lokakuun 23 pnä 1920
Julkaistu ensi kerran 1959 Julkaistaan
X X X V I  Lentn-kokoelmassa käsikirjoituksen mukaan

EHDOTUS VKP(b):n KK:n TO LUTTISEN 
TOIMIKUNNAN PÄÄTÖKSEKSI253

1. Julkaistaan viimeistään kahden päivän kuluttua leh
distössä hyvin yksityiskohtainen ja juhlava tiedonanto 
Kontrollikomissiosta254. Annetaan Buharinin ja Dzerzhinskin 
tehtäväksi.

2. Pyydetään Dzerzhinskiä ja Preobrazhenskia tekemään 
päivittäin vähintään 3 tuntia työtä Kontrollikomissiossa, 
jotta siitä todella tulisi oikea puolueen ja proletariaatin 
omantunnon elin.

3. Ryhdytään viipymättä julkaisemaan »Väittelylehtistä» 
omistaen sille erittäin vakavaa huomiota, annetaan henki
lökohtaisesti Buharinin ja Preobrazhenskin tehtäväksi.

4. Kontrollikomissiota kehotetaan katsomaan erikoisasiak- 
seen suhtautua huomaavaisesti ja yksilöllisesti, usein jopa 
tavallaan lääkitsevästi n.s. opposition jäseniin, jotka neu
vosto- tai puoluetyössä epäonnistuttuaan ovat kärsineet 
psyykkisen kriisin. Pitää pyrkiä rauhoittamaan heitä, selit
tämään heille asia toverillisesti, etsimään heille (käskyme- 
netelmiin turvautumatta) heidän psyykkisiä erikoisuuksiaan 
vastaavaa työtä ja antamaan tässä asiassa neuvoja ja ohjei
ta KK:n Organisaatiotoimikunnalle j.n.e.
Kirjoitettu lokakuun 26 pnä 1920

Julkaistu ensi kerran 1959 
X X X V I  Lenin-kokoelmassa

Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


