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VIIDELLE KESKUSKOMITEAN JÄSENELLE 
v e n ä jä l l e

Elokuun 18 pnä 1904

VSDTP:n Keskuskomitean jäsenille Gleboville, Konjagi- 
nille97, Travinskille, Loshadille ja Osipoville.

Tänään sain Keskuskomitean Berliinin asiamiehen 
kautta tiedotuksen Keskuskomitean neljän (?) jäsenen 
Venäjällä pitämän kokouksen päätöksistä98. Tätä päätöstä 
en voi tunnustaa laillisesti tehdyksi seuraavien seikkojen 
vuoksi:

1) Päätöslauselman alussa oleva maininta, että kokouk
sessa olivat läsnä kaikki Keskuskomitean jäsenet paitsi 
yhtä (s.o. minua), ei ole totta. Vasiljevin ja Zverevin van
gitsemisen jälkeen ja Mitrofanovin 99 eron jälkeen Keskus
komiteassa on vielä jäsen — tov. Osipov. Huhut hänen eroa
misestaan ovat osoittautuneet vääriksi: itse tov. Osipov 
katsoo olevansa Keskuskomitean jäsen. Samaa mieltä olivat 
Vasiljev (joka kirjoitti minulle siitä), Zverev ja minä. Joka 
tapauksessa, ottamatta selville kysymystä Osipovin luulo
tellusta eroamisesta neljällä Keskuskomitean jäsenellä ei 
ollut oikeutta katsoa häntä eronneeksi. Täytyy lisätä, ettei 
minulle enempää kuin Pää-äänenkannattajalle ja ainoalle
kaan Keskuskomitean ulkomaiselle asiamiehelle oltu koskaan 
tiedoitettu virallisesti Osipovin erosta. Mutta Osipovia ei 
kuitenkaan kutsuttu kokoukseen.

2) Samoin ei myöskään minua kutsuttu kokoukseen, 
minulle ei edes tiedoitettu siitä, ei ilmoitettu käsittelyn alai
sia kysymyksiä. Keskuskomitealla on tietysti oikeus tehdä 
päätöksiä äänten enemmistöllä, mutta se ei voi tehdä 
laillisia päätöksiä tarjoamatta kaikille jäsenille mahdolli-



VIIDELLE KESKUSKOMITEAN JÄSENELLE 45 f

suutta osallistua neuvottelukokoukseen ja esittää tarpeen 
vaatiessa eriävät mielipiteensä. Minulta aivan laittomasti 
riistettiin tuo mahdollisuus.

3) Neljä Keskuskomitean jäsentä eivät sanoneet, miten 
he suhtautuivat minun ja Glebovin väliseen sopimukseen 
vuoden 1904 toukokuun 26 pltä, vaikka tuo sopimus ja 
oheen liitetty kirjeeni oli Glebovin ja Zverevin suostumuk
sesta saatettu Keskuskomitean kaikkien jäsenten tietoon ja  
heitä oli pyydetty vastaamaan suoraan minulle. Keskus
komitean enemmistöllä on täysi oikeus majorisoida vähem
mistö, mutta ei missään tapauksessa kiertää vähemmistön 
virallisia kyselyjä ja niitä suoranaisia kysymyksiä, joita 
vähemmistö on asettanut käsiteltäväksi.

4) Yllä esitetyn perusteella kehoitan neljää Keskuskomi
tean jäsentä vastaamaan minulle viipymättä: a) millä perus
teella he eivät kutsuneet kokoukseen tov. Osipovia, Keskus
komitean jäsentä? b) sama minun suhteeni? c) tunnusta
vatko he kollegion enemmistön velvollisuudeksi tehdä yleisiä 
päätöksiä vasta sen jälkeen, kun vähemmistö on kutsuttu 
neuvottelukokoukseen ja on saanut mahdollisuuden lausua 
mielipiteensä kysymysten käsittelyssä ja esittää eriävän 
mielipiteensä? d) tunnustavatko he itsensä velvollisiksi 
vastaamaan asiallisesti kaikkiin niihin kysymyksiin, joita 
vuoden 1904 toukokuun 26 pn sopimuksessa on kosketeltu?

5) Sen vuoksi, että neljä Keskuskomitean jäsentä ovat 
tiedoittaneet oman, laittomasti tehdyn päätöksensä (muka 
koko Keskuskomitean päätöksenä) Pää-äänenkannattajalle, 
olen pakoitettu Keskuskomitean neljän jäsenen menettely
tapojen johdosta kääntymään kirjeellä niiden puoluetyön- 
tekijäin puoleen, joita se verrattain läheisesti koskee.

Keskuskomitean jäsen N. Lenin
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