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Starikilta henkilökohtaisesti Loshadille

Haluaisin vielä keskustella kanssanne Teille lähetettä
vistä asiakirjoista (Nilin kanssa tehty sopimus ja viralli
nen kirjeeni KK:lle 266), sillä en tiedä, onnistuuko meidän 
tavata. Hiljattain täällä oli „ystävänne” ja hän antoi toi
veita tänne tulostanne, mutta Nil kumosi tämän tiedon. 
Kovin harmillista, ellette tule, sillä tulonne olisi kaikissa 
suhteissa ehdottoman välttämätöntä, koska on tuhottomasti 
väärinkäsityksiä ja ne yhä vain lisääntyvät ja jarruttavat 
kaikkea työtä, ellei meidän onnistu tavata toisiamme ja 
keskustella seikkaperäisesti. Kirjoittakaa minulle ehdotto
masti, tuletteko ja miten suhtaudutte kirjaseeni. Te olette 
yleensä anteeksiantamattoman välinpitämätön, mitä tulee 
kirjeisiin.

Boris (ja nähtävästi Konjaga myös) ovat juuttuneet mie
lestäni ilmeisen takapajuiselle kannalle. He yhä „elävät 
marraskuuta”, jolloin rettelöinti oli vallalla kaikessa puo- 
luetaistelussamme, jolloin sopi vielä toivoa „kaiken lutviu- 
tuvan itsestään”, kun kukin kohdaltaan antaa vähäsen 
periksi j.n.e. Tämä kanta on nyt vanhentunut, ja kun pide
tään siitä kiinni, niin se merkitsee, että joko ollaan älyt
tömästi yhtä ja samaa jankkaavia papukaijoja tahi poliitti
sia tuuliviirejä taikka luovutaan kokonaan johtajan 
osasta ja muututaan kuuromykiksi rengeiksi, käskyläisiksi. 
Tapahtumat ovat kumonneet peruuttamattomasti tuon van
han näkökannan. Martovilaisetkin kieltäytyvät kaikin kei
noin „kooptoinnista”; periaatteellinen pöty, jota uusi 
„Iskra” on täynnä, on jo de facto * työntänyt kauas taka- 
alalle kaiken rettelöinnin (joten nyt vain papukaijat voivat

* — to d e l l is u u d e s s a .  Toim.
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kehottaa lopettamaan rettelöinnin), kysymys on kiteytynyt, 
ymmärtäkää herran tähden, tapahtumien pakosta kysymys 
on kiteytynyt sellaiseksi, onko puolue tyytyväinen uuteen 
„Iskraan”. Ellemme halua olla pelinappuloita, meidän on 
käsitettävä nykytilanne ja laadittava suunnitelma, jonka 
mukaan käymme johdonmukaista, mutta tinkimättömän 
periaatteellista taistelua puolueen nimessä kerholaisuutta 
vastaan, vallankumouksellisten järjestöperiaatteiden ni
messä opportunismia vastaan. On jo aika heittää yli laidan 
ne vanhat pelättimet, että kaikki sellainen taistelu on 
hajotusta, on jo aika lakata piilottamasta päätä siiven 
alle, väittelemästä puoluevelvollisuuksien täyttöä viittaile
malla... renkien ja käskyläisten „positiiviseen työhön”, on 
jo aika luopua mielipiteestä, jolle lapsetkin kohta naura
vat, nimittäin siitä, että edustajakokouksen puolesta agitoi- 
minen on Leninin vehkeilyä.

Toistan: Keskuskomitean jäseniä uhkaa se hirveä vaara, 
että he osoittautuvat perin takapajuisiksi tomppeleiksi. Jos 
miehellä on edes hivenen verran poliittista kunniantuntoa 
ja poliittista rehtiyttä, hänen täytyy lakata kieroilemasta 
ja viekastelemasta (siinä ei onnistunut edes Plehanov, 
saati sitten meidän kunnon Borisimme!), ottaa selvä asenne 
ja puolustaa vakaumuksiaan.

Puristan lujasti kättänne ja jään odottamaan vastausta.
Teidän Lenin
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