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KIRJE SAKSAN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN 
KESKUSKOMITEALLE 

KAHTIAJAKAUTUMISEN JOHDOSTA27
TO VEKEILLE PAUL LEV ILLE, KLARA ZE TK IM LL E, F.BERLEINILLE 

JA KAIKILLE SAKSAN KOMMUNISTISEN PUOLUEEN 
KESKUSKOMITEAN JÄSENILLE

28. X. 1919.
Kalliit ystävät! Lähetin Teille lehdistöä varten 10. X. 1919 

päivätyn kirjeen: »Tervehdys Ranskan, Italian ja Saksan 
kommunisteille” ja koskettelin siinä muun muassa teidän ja 
boikotin kannattajain, puolisyndikalistien j.n.p. välisiä eri
mielisyyksiä. Tänään sain Saksan hallituksen radiosano
masta (Nauenista) tietää Teidän puolueenne jakautumi
sesta: vaikka uutislähde onkin likainen, on se tässä tapauk
sessa luultavasti oikeassa, sillä ystäviltämme Saksasta 
tulevat kirjeet kertovat kahtiajakautumisen mahdollisuu
desta.

Tuon radion tiedotuksesta on vaikea uskoa vain sitä, että 
te olette erottaneet 25 äänellä kahdeksaatoista vastaan puo
lueesta vähemmistön, joka sitten olisi muka perustanut 
oman puolueensa. Tiedän hyvin vähän tuosta irtilohjen- 
neesta oppositiosta, olen nähnyt vain muutamia berliiniläi
sen „Rote Fahne” lehden * numeroita. Erittäin kyvykkäitä 
agitaattoreita, kokemattomia, nuoria, samanlaisia kuin 
meikäläiset vuoden 1918 „vasemmistokommunistit” (koke
mattomuutensa ja nuoruutensa puolesta)— sellainen on 
saamani vaikutelma. Silloin kun ollaan yksimielisiä pää
asiasta (Neuvostojen vallan puolesta porvarillista parla
mentarismia vastaan), on yhdistyminen mielestäni mah
dollista ja välttämätöntä — yhtä välttämätöntä kuin välien 
katkaiseminen kautskylaisiin. Jos kahtiajakautuminen on 
osoittautunut väistämättömäksi, pitää koettaa varoa lietso
masta erimielisyyttä, kääntyä III Internationalen Toimeen

• — ,.Punainen Lippu” . Toim.



72 V. I. L E N I N

panevan komitean puoleen pyytäen sitä toimimaan sovitta
jana, pitää pakottaa »vasemmistolaiset” formuloimaan 
eriävät mielipiteensä teeseissä ja kirjasessa. Internationa
listiselta kannalta katsoen Saksan kommunistisen puolueen 
yhtenäisyyden palauttaminen on sekä mahdollista että 
välttämätöntä. Olisin erittäin iloinen saadessani Teiltä tätä 
asiaa koskevan kirjeen. Liitän mukaan myös eronneille 
osoitetun kirjeen — toivon Teidän toimittavan sen perille 
samanaikaisesti kuin julkaisette artikkelini, jossa tunnus
tan teidän olevan täysin oikeassa, artikkelin, joka on kirjoi
tettu ennen kuin saimme tiedon kahtiajakautumisesta.

Puristan lujasti kättänne ja toivon lämpimästi menes
tystä vaikeassa työssänne. Kommunistinen liike kasvaa 
kaikkialla maailmassa erinomaisesti — hitaammin kuin 
haluaisimme, mutta laajana, voimallisena, syvänä ja voitta
mattomana. Samoin kuin Venäjälläkin, on kaikkialla hah
mottunut »menshevikkien ja sosialistivallankumouksellis
ten” (»II Internationalen”) herruuden vaihe. Tätä herruutta 
seuraa kommunistien herruus ja proletariaatin diktatuurin 
sekä Neuvostovallan voitto.

Kommunistisin tervehdyksin
N. Lenin

lulkaistu ensi kerran v. 1932 Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


