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A. A. BOGDANOVILLE

Hyvä ystävä! Pyydän sanomaan heti Rahmetoville, että 
hän menettelee meitä kohtaan suorastaan sikamaisesti. Hän 
ei osaa kuvitellakaan, kuinka kiihkeästi täällä kaikki odot
tavat häneltä selviä ja täsmällisiä, rohkaisevia tiedotuksia 
eivätkä sähkeitä, joita hän lähettelee. Väki on suorastaan 
tuskaantunut ainaiseen odotukseen ja epämääräisyyteen. 
On kerrassaan mahdotonta, ettei Rahmetovilla olisi mitään 
kirjoittamista: hän on nähnyt ja näkee paljon väkeä, on 
jutellut Zemljatshkan kanssa, ollut kosketuksessa Borodan, 
moskovalaisten asianajajien ja kirjailijoiden kanssa j.n.e., 
ynnä muuta, j.n.e. j.n.e. Täytyyhän pitää meitä au cou- 
rant *, ilmoittaa, miten on ylläpidettävä yhteyttä, lähettää 
uusia osoitteita ja uutiskirjoituksia, kertoa asiallisista ja 
mielenkiintoisista tapaamisista. Rahmetov ei ole tiedotta
nut meille yhtään uutta osoitetta yhteyden pitoa varten! Se 
on kamalaa. Ei ainoatakaan kirjoitusta eikä ainoatakaan 
tiedotusta Moskovan kirjoittajaryhmästä. Jos Rahmetov 
sattuu joutumaan huomenna kiinni, meille ei jää häneltä 
mitään, aivan kuin häntä ei olisi ollut olemassakaan!! Se 
on sietämätöntä, hän olisi voinut kirjoittaa kaikki ja kai
kesta ilman pienintäkään vaaraa, mutta hän vain vihjaili 
joihinkin nuoriin voimiin y.m. (Mitä tietoja on Bazarovista, 
Fritshestä, Suvorovista ja muista?) Täytyy vähintään ker
ran viikossa (se ei totta vie ole paljon) käyttää 2—3 tuntia 
10—15-sivuisen kirjeen kirjoittamiseen, muutenhan kaik
kinainen yhteys todellisuudessa katkeaa, Rahmetov ja 
hänen rajattomat suunnitelmansa muuttuvat rajattomaksi
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harhaannukseksi, ja täkäläinen väki suorastaan pakenee 
tehden kauhukseen sen johtopäätöksen, ettei mitään enem
mistöä ole ja ettei enemmistö saa mitään aikaan. Nyt 
näkyy selvästi vähemmistön taktiikka uudessa muodossaan, 
ettei oteta lainkaan huomioon enemmistön kirjallisuutta 
eikä enemmistön olemassaoloa eikä puhuta niistä, että 
lopetetaan väittely Pää-äänenkannattajassa ja mahtaillaan 
positiivisella työllä (hiljattain Pää-äänenkannattajan toi
mitus julkaisi painettuna puoluejärjestöille osoitetun kir
jeen, jossa oli merkintä „vain puolueen jäsenille” ja jossa 
esitettiin sosialidemokraattien zemstvokampanjaan osallis
tumista koskeva suunnitelma: siinä mahtaillaan vallan 
uskomattomasti tavattomilla tökeryyksillä. Täällä on ilmes
tynyt Leninin ruoskiva arvostelu tuosta kirjeestä 284) . 
Enemmistön täytyy ryhtyä julkaisemaan omaa äänenkan
nattajaa285: sitä varten puuttuu rahaa ja lehtikirjoituksia. 
On käytävä koko tarmolla hankkimaan kumpiakin, sillä 
ilman hyvin perusteellisia ja yksityiskohtaisia kirjeitä ei 
luista mikään asia. Ei tiedoteta yhteyksistä, ei ole mahdolli
suutta hyökätä saman henkilön kimppuun eri tahoilta, ei ole 
koordinoitu niiden Venäjää kiertävien lukuisten bolshevik
kien toimintaa, jotka järjestelevät kumpiakin asioita 
erikseen. Tämä hajanaisuus tuntuu kaikessa, komiteat jää
vät taas jälkeen tilanteesta, osaksi sen vuoksi, etteivät 
tunne Neuvoston uusia päätöksiä („Iskran” 73. ja 74. nu
meron liite, erillinen 10-sivuinen lehtinen), osaksi sen 
vuoksi, etteivät syvenny niihin eivätkä käsitä, että nämä 
päätökset merkitsevät edustajakokouksen mitä täydellisintä 
ja julkeinta väärentämistä. Vain lapset voivat enää olla 
näkemättä sitä, että Neuvosto ja Keskuskomitea eivät 
kaihda mitään- saadakseen estettyä edustajakokouksen. 
Meidän täytyy asettaa sitä vastaan v o i m a = äänenkan
nattaja +  enemmistön Venäjän-järjestö taikka muuten mei
dän täytyy kuolla. Lenin ei ole vielä tavannut Legkomys- 
lennyitä; kummallista, että Legkomyslennyi matkusti 
muualle ja odottelee!

Sanokaa siis Rahmetoville, että sätin hänet pahanpäiväi
seksi, ja pakottakaa hänet rangaistukseksi pitämään päivä
kirjaa. Miksi m-me Rahmetova ei matkusta sinne, mihin 
lupasi? Toistamme: kaikki pakenevat (Galjorka myös 
valittaa ja huokailee), kun ei Venäjään tunnu olevan
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mitään yhteyttä, kun ei näy, että Rahmetov olisi elossa, 
tekisi yhteistä työtä, olisi levoton sen vuoksi ja huolehtisi 
siitä. Ilman kirjeitä vallitsee täydellinen hajanaisuus!!

Kirjoitettu marraskuun 21 pnä 1904 
Lähetetty Genevestä Venäjälle
Julkaistu ensi kerran v. 1930 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


