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VSDTPrn KESKUSKOMITEALLE

Leniniltä henkilökohtaisesti KK:n jäsenille

11. VII. 05.
Hyvät ystävät! Useat Venäjän eri puolilta saapuneet 

kirjeet sekä Aleksandrovin tuomat tiedot, keskustelut 
Kleshtshin ja muutamien toisten sieltä tulleiden kanssa 
vahvistavat minussa vakaumusta, että Keskuskomitean toi
minnassa on jokin sisäinen vika, vika työn organisaatiossa, 
järjestelyssä. Yleinen mielipide on se, ettei Keskuskomiteaa 
ole olemassa, kukaan ei tunne eikä huomaa sen olemassa
oloa. Ja tosiasiat vahvistavat sen. Keskuskomitean poliit
tista johtoa puolueessa ei näy. Ja kuitenkin kaikki KK:n 
jäsenet tekevät työtä näännyksiin sahkka! Mistä siis on 
kysymys?

Mielestäni eräänä perussyynä siihen on se, ettei KK jul
kaise säännöllisesti lehtisiä. On äärimmäisen utooppista 
pyrkiä vallankumouksen aikana johtamaan keskustelujen 
ja henkilökohtaisen kanssakäymisen tietä. Täytyy johtaa 
julkisesti. Kaikki muut toimintamuodot on alistettava täy
dellisesti ja ehdottomasti palvelemaan tätä muotoa. Keskus
komitean vastuunalaisen kirjoittajan täytyy huolehtia 
ennen kaikkea siitä, että hän kirjoittaa (tai saa avustajilta, 
mutta itse toimittajan täytyy olla aina valmis kirjoitta
maan) kaksi kertaa viikossa puolue- tai poliittisaiheisen 
lehtisen (liberaaleista, sosialistivallankumouksellisista, 
vähemmistöstä, kahtiajakaantumisesta, zemstvovaltuus- 
tosta, ammattiliitoista etc. etc.), että ne julkaistaan uudel
leen keinolla millä tahansa, monistetaan heti hektografilla 
(ellei ole kirjapainoa) 50 kappaletta ja lähetetään komi
teoille uudelleen julkaistaviksi. „Proletarissa” julkaistuja
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kirjoituksia voitaisiin ehkä toisinaan käyttää tällaisiin leh
tisiin, jonkin verran muokattuina. En jaksa käsittää, miksei 
näin tehdä?? Vai ovatko Schmidt ja Werner unohtaneet 
tätä koskevat keskustelumme? Eikö tosiaan voida laatia ja 
lähettää vaikka yhtä lehtistä viikossa?? Venäjällä ei vielä 
tähän mennessä ole painettu missään täydellisenä „tiedo
tusta” III edustajakokouksesta 329: se on niin hävytöntä, se 
on KK:n kaikkien paljonpuhuttujen „koneistojen” sellainen 
fiasko, etten kerta kaikkiaan käsitä, kuinka Winter on saat
tanut sallia sellaista? mitä Sommer ja muut ajattelevat? 
Onhan loppujen lopuksi olemassa komiteoidenkin kirja
painoja?!?

KK:n jäsenet eivät näköjään käsitä lainkaan tehtäviään 
„julkisen näyttäytymisen” alalla. Mutta ilman tätä ei ole 
keskuselintä, ei ole puoluetta! He tekevät työtä meneh- 
tyäkseen, mutta ahertavat kuin myyrät kohtaustilaisuuk- 
sissa, kokouksissa, asiamiesten kera j.n.e. y.m.s. Se on suo
ranaista voimain haaskausta! Jos ei ole väkeä, niin käyttä
kää tähän työhön toisarvoisia tai sitäkin pienemmän 
merkityksen omaavia voimia, mutta hoitakaa itse ehdotto
masti poliittisen johdon tehtäviä, julkaiskaa ennen kaikkea 
lehtisiä. Ja vasta sen jälkeen esiintykää itse piirien edus
tajakokouksissa (Polesjen edustajakokouksessa ei ollut 
ketään. Se on skandaali. He olivat vähältä erkaantua!), 
konferensseissa j.n.e. Täytyy suorastaan julkaista jotain 
Keskuskomitean päiväkirjan tapaista, sen tiedonantolehteä, 
ja sanoa mielipide jokaisesta vakavasta asiasta lehtisessä 
kahdesti viikossa. Sen painatus ei ole vaikeaa: pitää monis
taa hektografilla 50 kappaletta ja postittaa, painattaa 
jonkin komitean toimesta uudestaan ja lähettää tänne. 
Tärkeätä on sanoa sanansa ja sanoa julkisesti, lakata ole
masta mykkä. Muutenhan mekin olemme täällä aivan eris
tettyinä.

Ehkäpä olisi lisättävä KK:n jäsenistöä? otettava vielä 
puolisen tusinaa asiamiehiä? Olen varma, että siihen löy
tyisi väkeä. Käytännöllisesti voin tehdä heti tällaisen 
esityksen: syystä että KK:n jäsenten kanssa ei ole miltei 
mitään kirjeyhteyttä (Werneriltä ja Winteriltä olemme saa
neet vain 2 kirjettä, Aleksandrovilta vain viestejä matkan 
varrelta, „matkahavaintoja”, emmekä muuta), on ehdotto
man välttämätöntä panna täytäntöön yhteinen päätök
semme, jonka teimme 10. V. 05 siitä, että kokoonnumme
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1. IX. 05 330. Älkää missään nimessä lykätkö sitä, älkää 
säälikö 200—300 ruplaa kulunkeihin. Muuten on olemassa 
äärettömän suuri vaara, ettemme saa asiaa kuntoon niin 
kuin kuuluisi. Tällä haavaa sitä ei ole lainkaan järjestetty. 
Se näkyy kaikista tiedotuksista.

Syyskuun 1. päivään on vielä puolitoista kuukautta. Asiat 
ehditään vielä panna kuntoon ja järjestää matka ajoissa, 
kun ensin sovitaan kirjeitse myös Aleksandrovin kanssa, 
kenen on matkustettava. Odotan vastausta.

Kirjoitettu Genevessä 
Julkaistu ensi kerran a. 1926 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


