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N. K. KRUPSKAJALLE

3. XII. 04.
Lähetin tänään virkakirjeen Bontshille. Unohdin lisätä 

tärkeän asian: painatettakoon (Leiteisenin sanakirjaa) 
3.0 00  kappaletta, se täytyy ehdottomasti tietää hinnan 
laskemiseksi. Sano tämä heti Bontshille.

Lähetän Liittokomitean ja Keskuskomitean Kaukasian 
edustajan ilmoituksen 286, jonka Raisa 287 sai tänään. Mie
lestäni meidän kustantamon on v ä l t t ä m ä t t ä  julkais
tava se heti l e h t i se n ä; tehkää se heti ja ehdottomasti; 
lehtiseen voidaan lisätä Nikolajevista ja muualta tulleet 
päätöslauselmat, mutta lehtisen pitää olla aivan pieni, 
2—4 (maximum) sivua (ilman mitään otsakkeita, alle vain 
kustannusliikkeen nimi).

Sain juuri kirjeesi. En käsitä, mikä vika on Ljadovin ja 
Rahmetovin „suunnitelmassa”, mutta jotain siinä on 
vinossa. Koetan saapua mahdollisimman nopeasti ja jou
duttaa minonosetsin tuloa.

Kuumentelin turhaan näitä oheistettuja lehtiä. Ehkä 
kokeilette muita reagensseja.

Sattui vapaa ilta yli kaikkien odotusten. Lähetän kirjeen, 
joka on tämän toisella puolella, kehotan toimittamaan sen 
heti kaikille kolmelle minulta henkilökohtaisesti28S, mitään 
neuvotteluja pitämättä; ravistelkoon se heitä niin kuin kuu
luu, kylläpähän sitten perästä selvitämme asian, jos tiedot 
osoittautuvat liioitelluiksi: tosiasia on, että on syntymässä 
erimielisyyttä, ja se on ehdottomasti ehkäistävä ja rökitet
tävä lujasti aivan alussa; pyydän hartaasti lähettämään
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tämän kirjeen heti kaikille kolmelle ja nimenomaan 
minulta henkilökohtaisesti. Puhun huomenna minonosetsin 
kanssa, ja hän asettuu varmaan minun kannalleni, Vasili 
Vasiljevitsh ja Schwarz samoin, mutta on parasta, että 
teksti on henkilökohtaisesti minulta. Aioin kirjoittaa Mar- 
tyn Nikolajevitshille ja rökittää häntä, mutta luulen, ettei 
kannata; kun tulen sinne, niin puhun hänen kanssaan, sillä 
toistaiseksi hän on täällä vaaraton. Mutta sitä vahinkoa, 
jota Venäjä on alkanut aiheuttaa, kirjeeni paralysoi hie
man. Teit vikapiston, kun et käskenyt Martyn Nikola- 
jevitshin kirjoittaa kaikesta heti minulle Pariisiin,— se oli 
kovin huonosti tehty, olisi pitänyt ehdottomasti kirjoittaa.

Luin vielä kerran Rahmetoville osoitetun kirjeen: ehkä 
siitä voisikin jättää joitakin kovia sanoja pois, mutta 
k e h o t a n  teitä lähettämään kirjeen a i v a n  v ä l t t ä 
m ä t t ä  heti ja erittäin jyrkkäsävyisenä henkilökohtai
sesti minulta.

Kävin Leiteisenin luona. Hän luki minulle Plehanovilta 
saamansa kirjeen. Plehanov tietenkin haukkuu siinä 
Leniniä oikein haukkumalla. Hän kirjoittaa, että „Trotskin 
kirjanen on kehno, kuten mies itsekin”, pyytää, että Leitei- 
sen ,,ei seuraisi vähemmistöä, vaan häntä” (Plehanovia), 
valittaa sitä „elämänsä tragiikkaa, ettei hänellä 20 vuoden 
jälkeen ole toveria, joka uskoisi häntä”, sanoo, että hän 
pyytää „toverillista luottamusta eikä auktoriteetin edessä 
alistumista”, että hän „ajattelee vakavissaan eroamista”... 
tämä toistaiseksi näin entre nous *.

Deutsch kirjoitti joku päivä sitten Leiteisenille pyytäen 
auttamaan rahallisesti, että he ovat yhä rahatta. Samaa 
Zasulitsh kirjoitti (aikaisemmin) Jefronille haukkuen Gal- 
jorkaa ja luullen Sergei Petrovitshia Galjorkaksi (M).

Toivon pääseväni lähtemään matkalle ylihuomenna, maa
nantaina; luennoin tiistaina ja keskiviikkona Ziirichissä, 
torstaina Bernissä ja perjantaina olen kotona. Mutta lähtö 
kaiketi viivästyy vielä muutamalla päivällä.

Kirjoita minulle Zurichiin Arguninin välityksellä (kaksi 
kirjekuorta, joista sisäkuori lujatekoisempi, ja varovam
min). Onko Lausannesta tullut kirjettä, onko pyydetty 
minua poikkeamaan sinne? Lähettivätkö osoitteen?

Sinun N. Lenin

• — meidän kesken. Toim.
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Kirjoittakaa ehdottomasti ja heti k a i k i l l e  meikäläi
sille komiteoille, että ne lähettäisivät meille virallisen käs
kyn julkaista avoimesti uudelleen kaikkia varten toimituk
sen kirjeen, joka koskee zemstvoa. Tämä kaiken varalta. 
Tee se ilman mitään verukkeita. Hankkikaa tuo kirje (tai 
painattakaa se uudestaan) ja lähettäkää kirjekuoressa 
enemmistökomiteoille.

Lähetetty Pariisista Geneveen
Julkaistu ensi kerran v. 1930 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


