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Leninittä henkilökohtaisesti Rahmetoville, Zemljatshkalle,
papashalle

3. XII. 04.
Hyvä ystävä! Olen saanut tietoja Martyn Nikolajevitshin 

saapumisesta (itse en ole häntä nähnyt) ja tein niistä 
johtopäätöksen, että asiamme ovat kerrassaan hullusti. 
Taaskin on syntymässä jonkinlaista erimielisyyttä Venä
jällä toimivien ja ulkomaisten bolshevikkien välillä. Kolmi
vuotisen kokemuksen perusteella kuitenkin tiedän, että 
sellainen erimielisyys saattaa vahingoittaa tavattomasti 
asiaa. Katson tämän erimielisyyden ilmenevän seuraa- 
vassa: 1) Rahmetovin tuloa pitkitetään; 2) painopiste siir
retään täkäläisestä äänenkannattajasta muuhun, edustaja
kokoukseen, Venäjän Organisaatiokomiteaan etc.; 3) kat
sotaan läpi sormien tai vieläpä kannatetaankin jotain 
Keskuskomitean ja enemmistön kirjailijaryhmän välistä 
kaupanhierontaa ja melkein idioottimaisia venäläisen 
äänenkannattajan perustamishankkeita. Jos tietoni tästä 
erimielisyydestä pitävät paikkansa, niin minun on sanot
tava, ettei enemmistön pahin vihamieskään voisi keksiä 
mitään pahempaa. Rahmetovin matkan viivyttäminen on 
suorastaan anteeksiantamatonta tyhmyyttä, joka lähentelee 
petturuutta, sillä lörpöttely lisääntyy kauheasti, ja me 
saatamme menettää täällä tarpeellisen tekijän sen vuoksi, 
että Venäjällä aiotaan lapsellisen typerästi saada heti 
paikalla jotain pystyyn. Vieläkin pahempaa on se, että vii
vytetään enemmistön ulkomaisen äänenkannattajan perus
tamista (jota varten puuttuu vain rahaa). Tämä äänen
kannattaja on nyt kaikki kaikessa, ilman sitä meillä on 
edessämme varma ja kunniaton loppurOn hankittava rahaa
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ehdottomasti hinnalla millä hyvänsä, vaikkapa parisen 
tuhatta, ja ryhdyttävä toimeen viivyttelemättä, muuten 
vahingoitamme itse- itseämme. Vain pähkähullut voivat 
perustaa kaikki toiveensa edustajakokoukseen, sillä selvää
hän on, että Neuvosto estää minkä edustajakokouksen 
tahansa, estää jo ennen sen kokoontumista. Ymmärtäkää 
minua herran tähden vain oikein: en kehota lopettamaan 
edustajakokouksen puolesta agitointia enkä luopumaan 
tästä tunnuksesta, mutta vain lapset saattavat nyt rajoittua 
tuohon näkemättä, että olennaisinta on voima. Tulkoon 
edustajakokousta koskevia päätöslauselmia edelleenkin 
(Martyn Nikolajevitshin kiertomatka jäi jostain syystä niin 
tuloksettomaksi, ettei toistettu missään päätöslauselmaa, se 
on kovin ikävää), mutta eihän kysymyksen ydin ole siinä, 
ei suinkaan sitä voida olla näkemättä? Organisaatiokomi- 
tea tai enemmistöbyroo on tarpeellinen, mutta ilman äänen
kannattajaa se olisi pelkkä nolla, pelkkää komediaa, se olisi 
saippuakupla, jonka särkisi ensimmäinen palo. Äänenkan
nattaja ja rahaa, rahaa hinnalla millä hyvänsä tänne, jättä
kää kenet tahansa ilman, mutta lähettäkää rahaa. Organi- 
saatiokomitean tai enemmistöbyroon on valtuutettava 
meidät perustamaan äänenkannattaja (pikemmin, pikem
min) ja kierrettävä komiteoissa, mutta jos OK päättäisi 
elvyttää ensin „positiivista työtä” ja lykätä toistaiseksi 
äänenkannattajan perustamista, niin juuri sellainen idioot
timainen Organisaatiokomitea saattaisi meidät tuhoon. Ja 
vihdoin se olisi jo suoranaista kavallusta, jos julkaistaisiin 
jotain Venäjällä tai ryhdyttäisiin jonkinlaisiin kauppoihin 
KK:n konnamaisten roistojen kanssa. On selvää, että 
Keskuskomitea haluaa hajottaa ja eristää toisistaan Venä
jällä ja ulkomailla toimivat bolshevikit, se on suunnitellut 
sitä jo kauan, ja vain keltanokat tyhmyrit voisivat tarttua 
tuohon onkeen. Äänenkannattajan hommaaminen Venäjällä 
KK:n avulla on järjettömyyttä, suoranaista järjettömyyttä 
tai petturuutta, siihenhän johtaa ja siihen se vie tapahtu
mien objektiivinen logiikka, sillä kaikenlaiset Keskuskomi
tean kaltaiset likaiset ilkimykset vetävät ehdottomasti 
nenästä tuollaisia äänenkannattajan tai kansantajuisen 
lehden perustajia. Sanon sen suoraan etukäteen ja viittaan 
jo etukäteen lopullisesti kintaalla sellaisille ihmisille.

Toistan: ensi sijalla on pidettävä äänenkannattajaa ja 
vain äänenkannattajaa sekä varojen hankkimista äänen
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kannattajalle; rahojen kuluttaminen muuhun olisi nyt kaik
kein järjettömintä. Rahmetov on saatava viipymättä, aivan 
heti tänne. On kierrettävä komiteoissa ennen kaikkea 
tarkoituksena saada uutiskirjoituksia (se on anteeksianta
matonta ja häpeällistä, ettei meille tule vieläkään uutis
kirjeitä!! se on suorastaan häpeällistä ja se voi pilata koko 
asian!!), ja harjoitettava agitaatiota edustajakokouksen 
hyväksi vain sen ohella. Kaikkien enemmistökomiteoiden 
täytyy heti katkaista tosiasiallisesti suhteet Keskuskomi
teaan ja jättää koko yhteydenpito Organisäatiokomitean tai 
enemmistöbyroon huoleksi; tämän OK:n on viivyttelemättä 
julkaistava painatettu tiedotus OK:n muodostamisesta, jul
kaistava se viivyttelemättä ja ehdottomasti.

Ellemme poista tätä enemmistön keskuudessa syntyvää 
erimielisyyttä, ellemme pääse yhteisymmärrykseen asiasta 
kirjeitse ja (mikä tärkeintä) tapaamalla Rahmetovia, sil
loin me kaikki viittaamme täällä suorastaan kintaalla koko 
asialle ja jätämme sen sikseen. Jos haluatte, että tehdään 
yhdessä työtä, täytyy astua yhtä jalkaa ja sopia asioista, 
toimia niin kuin sovitaan (eikä vastoin sopimusta tai sopi
matta asioista), sillä sehän on suorastaan häpeällistä ja 
hävytöntä, että lähdetään hakemaan rahaa äänenkannatta
jaa varten, mutta aletaan puuhata kaikenlaisia törkyisiä 
asioita.

Lähipäivinä esiinnyn painetussa sanassa Keskuskomi
teaa vastaan vieläkin jyrkemmin. Jos emme katkaise suh
teita Keskuskomiteaan ja Neuvostoon, olemme ansainneet 
vain sen, että kaikki sylkisivät meitä päin naamaa.

Odotan vastausta ja Rahmetovin saapumista.
N. Lenin

Lähetetty Pariisista Venäjälle 
Julkaista ensi kerran v. 1930 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


