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R. S. ZEMLJATSHKALLE

Zemljatshkalle Starikilta

10. XII. 04.
Palasin juuri selostusmatkalta ja sain kirjeenne № 1. 

Keskustelin Rusalkan kanssa. Oletteko saanut haukkuma- 
kirjeeni (lähetetty myös papashalle ja Sysoikalle)? Mitä 
OK:n kokoonpanoon tulee, hyväksyn tietysti yhteisen pää
töksen. Mielestäni Rjadovoita ei pidä vetää mukaan asiaan, 
vaan hänet on lähetettävä heti tänne. Sitten on välttämättä 
järjestettävä erikoinen ryhmä (tai täydennettävä OK:ta) 
kiertämään säännöllisesti komiteoita ja pitämään yllä kaik
kia yhteyksiä niiden kesken. Yhteys komiteoihin ja Venä
jään on meillä vielä äärimmäisen riittämätöntä, ja meidän 
täytyy tehdä kaikkemme lehtikirjeenvaihdon sekä tavalli
sen toverillisen kirjeenvaihdon kehittämiseksi. Minkä takia 
ette järjestä meille yhteyttä Pohjoiseen komiteaan? Mos
kovan kirjaltajiin (erittäin tärkeää!)? Rjahovskiin? Tulaan? 
Nizhniin? tehkää se heti paikalla. Edelleen, minkä takia 
komiteat eivät lähetä meille toistamiseen tehtyjä päätös
lauselmia edustajakokouskysymyksestä? se on välttämä
töntä. Pelkään pahoin, että olette liian optimistisia edus
tajakokoukseen ja Keskuskomiteaan nähden: kirjasesta 
„Neuvosto puoluetta vastaan” (se on jo ilmestynyt) näette, 
että he ovat valmiit kaikkeen, tekemään piru ties mitä saa
dakseen edustajakokouksen estetyksi. Mielestäni se on 
suoranainen virhe, ettei OK julkaise painettua tiedotusta. 
Ensinnäkin tiedotus on tarpeen voidaksemme asettaa avoi
men menettelymme vähemmistön salaisen järjestön vasta
painoksi. Muussa tapauksessa Keskuskomitea saa teidät 
ehdottomasti kiinni, käyttää hyväkseen Sysoikan uhkavaati
muksia ja julistaa teillä olevan „salaisen” järjestön: se olisi
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häpeäksi enemmistölle, ja sellaiseen häpeään olisitte syy
päitä yksinomaan te. Toiseksi painettu tiedotus on tarpeen 
voidaksemme ilmoittaa uuden keskuksen olemassaolosta 
puoluetyöntekijäin joukolle. Millään kirjeillä ette voi kos
kaan tehdä sitä edes osapuilleen. Kolmanneksi enemmistö- 
komiteoiden yhdistymistä koskevalla ilmoituksella on oleva 
valtava moraalinen merkitys alakuloisen (etenkin täällä 
ulkomailla) enemmistön rauhoittamiseksi ja reipastuttami- 
seksi. Tämän seikan aliarvioiminen olisi mitä suurin poliit
tinen virhe. Sen tähden vaadin yhä uudelleen, että enem- 
mistöbyroo (tai enemmistökomiteain OK) julkaisee heti 
pohjoisen konferenssin jälkeen ilmoituksen viitaten siihen, 
että se tapahtuu Odessan, Jekaterinoslavin, Nikolajevin, 
neljän Kaukasian komitean, Riian, Pietarin, Moskovan, 
Tverin, Pohjoisen j.n.e. (ehkä myös Tulan +  Nizhni 
Novgorodin), t.s. 12—14 komitean suostumuksesta ja suo
ranaisesta toimeksiannosta. Se ei suinkaan vahingoita 
taistelua edustajakokouksen puolesta, vaan auttaa sitä 
suuresti. Vastatkaa viipymättä minulle, suostutteko vai ette. 
Zemstvokampanjan johdosta suosittelen erikoisesti, että 
Venäjällä julkaistaan heti ja avoimesti (ilman typerää 
otsaketta „puolueen jäsenille”) sekä minun kirjaseni290 
että „Iskran” toimituksen kirje. Mahdollisesti kirjoitan 
vielä yhden kirjasen, mutta „Iskraa” vastaan suunnattu 
väittelykirjanen on julkaistava ehdottomasti uudestaan. Ja 
lopuksi erittäin tärkeä ja kiireellinen asia: voinko panna 
uutta lehteä koskevan täkäläisen manifestin 291 alle enem
mistökomiteain organisaatiokomitean (tai mieluummin 
Enemmistökomiteain Byroon) nimen? Voinko esiintyä täällä 
byroon nimissä? ilmoittaa byroon uuden äänenkannattajan 
julkaisijaksi ja toimitusryhmän muodostajaksi? Tämä on 
erikoisen tärkeä ja kiireellinen asia. Vastatkaa heti tavat
tuanne Rjadovoin, jolle sanokaa ja toistakaa, että hänen 
on matkustettava heti paikalla, viipymättä ja vitkastele
matta, ellei hän halua palaa ja tehdä hirveää vahinkoa 
asialle. Kaikkialla ulkomailla hölistään vallan mahdotto
masti, kuulin itse ollessani selostusmatkalla Pariisissa, 
Zurichissä y.m. Viimeinen varoitus: joko hän pakenee heti 
paikalla tänne tahi hän syöksee itsensä turmioon ja sysää 
koko meidän asiamme vuodella taaksepäin. Minä en ryhdy 
enkä tule esittämään täällä mitään uhkavaatimuksia edus
tajakokouksesta kenellekään, sillä se aiheuttaisi vain nau
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rua ja pilkkaa; ei kannata näytellä komediaa. Kannan
ottomme on kymmenen kertaa vilpittömämpää ja parempaa 
silloin, kun esiinnymme avoimesti yhdessä enemmistö- 
byroon kanssa ja kannatamme avoimesti edustajakokousta 
emmekä käy mitään typeriä kulissientakaisia neuvotteluja, 
jotka parhaimmassa tapauksessa vain pitkittävät asiaa ja 
antavat Gleboveille, Konjagineille, Nikititsheille ja muille 
konnille uusia juonittelumahdollisuuksia. Täällä koko 
enemmistö hermostelee, tuskailee ja odottaa äänenkannat
tajaa, vaatii sitä kaikkialla. Sitä ei saa julkaista ilman 
byroon suoranaista toimeksiantoa, mutta julkaista täytyy. 
Rahan suhteen on ryhdytty kaikkiin toimenpiteisiin ja toi
vomme saavamme, hankkikaa tekin. Antakaa herran täh
den pikemmin valtuudet julkaista byroon nimissä ja pai
nattakaa sitä koskeva lehtinen Venäjällä.

Lähetetty Genevestä Venäjälle 
Julkaistu ensi kerran v. 1930 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


