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VSDTP.n KESKUSKOMITEALLE

Leniniltä Keskuskomitealle
Hyvät ystävät! Viimeisten kirjeillenne johdosta minun 

täytyy sanoa, että kannatan kaikkia päätöksiä, paitsi kahta.
1) Matrjonan nimittämistä asiamieheksi vastustan jyrkästi 
ja pyydän hartaasti käsittelemään asian uudelleen. 2) Ple
hanovin suhteen minua hämmästyttää tavattomasti, että 
olette sivuuttaneet vaitiololla asian, joka herätettiin jo 
Winterin kanssa täällä meillä. Onko meillä oikeus nimittää 
puolueen edustajaksi henkilöä, joka ei halua tulla puoluee
seen eikä tunnustaa 3:tta edustajakokousta? Hänhän on 
painetussa sanassa nyt ilmoittanut, ettei pidä 3:tta edus
tajakokousta laillisena ja että hän voi olla vain molempien 
ryhmien edustaja. Useat täkäläiset toverit totesivat jo sil
loin, kun Winter oli täällä, että nimittämällä Plehanovin 
me vain hemmottelemme häntä ja pilaamme hänet lopulli
sesti. Kannatin ensin Plehanovin nimittämistä, mutta nyt 
huomaan, ettei häntä saa nimittää asettamatta ehtoja. 
Kuvitelkaa vain konkreettisesti, mitä siitä tulisi, jos meitä 
edustaisi Toimistossa henkilö, jonka kanssa kukaan ei 
keskustele, jota on mahdoton pakottaa „edustamaan” 
todella Keskuskomiteaa eikä itseään! Olemme nyt vihdoin
kin saaneet aikaan sen, että Toimisto (Kansainvälinen 
sosialistinen toimisto) on ottanut välittömän yhteyden mei
hin, ja näemme, että on paljon kaikenlaista asioimista, 
raha-asioita ja muita (vetoomukset Venäjän nimessä ja 
Venäjän asioista, josta kirjoitin heille äsken; edustusmuoto, 
jota he tiedustelivat minulta joku päivä sitten j.n.e.). Toi
misto kirjoitti, että taas on jokin „Bebelin ehdotus” 331 (se 
ei ole vielä ehtinyt tänne meille); ukkopaha luultavasti 
aikoo taas ryhtyä „rakentamaan rauhaa” (Kautsky on jul
kaissut erittäin katalan kirjoituksen „Tiedotuksen” saksan-



VSDTP;n KESKUSKOMITEALLE 309

kielisen julkaisun johdosta 332). Ajatelkaa, minkälaiseen 
tilanteeseen joudumme, jos Plehanov tulee edustajaksi ja 
joutuu tekemisiin Bebelin kanssa ,,rauha”-asiasta!?? 
Ymmärrän varsin hyvin, mitkä voimakkaat kannustimet 
pakottavat kaikkia meitä ja erityisesti teitä toivomaan 
„rauhaa”, toivomaan Plehanovin nimittämistä, mutta olen 
tullut vakuuttuneeksi, että sellaiset toimenpiteet muodostu
vat epäpäteviksi, ellei rauhaa taata reaalisesti, ne vain 
sotkevat asiaa yhä pahemmin, aiheuttavat uusia jakaantu
misia, sopimusten rikkomista, kinastelua, uutta kiukkua ja 
vain lykkäävät tuonnemmaksi yhdistymistä. Mielestäni 
kaikki puheet yhdistymisestä jäävät tyhjiksi fraaseiksi 
siihen saakka, kunnes laaditaan kokemusperäisesti toteu
tettavissa oleva yhdistymissuunnitelma: siihen suuntaan 
asiat kehittyvät, täytyy odotella muutama kuukausi, antaa 
kaikkien nähdä konferenssin päätösten tolkuttomuus, antaa 
kokemuksen romuttaa heidän idioottimaiset „järjestösään- 
tönsä”, antaa kokemuksen typistää heidän vaatimuksiaan 
(sillä yleensä meillä ovat asiat paremmin ja me kuljemme 
selvästi kohti voittoa), silloin alkavat keskuselinten välit
tömät neuvottelut, ilman välittäjiä, silloin me määritte
lemme modus vivendin * (en tietenkään tohdi sanoa, teem
mekö sen heti ensi kerralla vai toisen, kolmannen kerran 
jälkeen). Mutta nyt täytyy taistella.

Ehdotan, että Plehanoville tehdään „tarjous” teidän esit
tämässä hengessä, mutta asetetaan ehdoksi, että hän tun
nustaa 3:nnen edustajakokouksen, tulee puolueeseen ja 
alistuu sen päätöksiin. Siten noudatamme näennäisesti 
säädyllisyyttä ja ehkäisemme kaiken mahdollisen sekaan
nuksen.

En ehdota Plehanoville mitään ennen kuin saan teiltä 
vastauksen. Pyydän hartaasti lykkäämään ratkaisun teon 
syyskuuhun, tapaamiseen saakka.

Ihmettelen kovin, kun ette kirjoita sanaakaan „Avoimesta 
kirjeestä” 333, joka minulle lähetettiin ja joka on Reinertin 
kirjoittama? Mitä? Kuinka? En käsitä. Miksei päätöksissä 
ole sanaakaan siitä?? Kirjoittakaa pikemmin, pitääkö se 
julkaista Pää-äänenkannattajassa? Jos julkaistaan, pyy
täisin kovasti, että tehtäisiin pieni muutos taktillisia 
erimielisyyksiä käsittelevään kohtaan, jottei syntyisi

* — tilapäisratkaisun. T oim .
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ristiriitaisuutta kirjaseni kanssa, josta Ljubitsh tuo teille 
tiedon. Toivon, ettei meillä tule siinä erimielisyyttä, ja 
pyytäisin, että minun sallittaisiin tehdä tuo muutos, jos se 
on mahdollista.

Minua kummastuttaa tavattomasti, ettei Venäjällä jul
kaista „Tiedotusta” täydellisenä. Se on skandaali!!! Kiireh
täkää sen suhteen herran tähden koko koneistoa!!

Olemme sangen kiitollisia, että lähetitte seikkaperäisiä 
komiteain päätöksiä, kirjeitä ja lehtisiä. Lopultakin välil
lämme alkaa järjestyä edes jotakuinkin oikea kanssakäynti! 
Älkää vain missään nimessä hylätkö tätä tapaa ja löytäkää 
hyvä Pietarin sihteeri. Me tarvitsemme aivan välttämättä 
tiedotuksia Pietarin puolueasioista, liberaaleista, kerhoissa 
käsiteltävistä puolue-elämän kysymyksistä j.n.e. j.n.e. 
Älkää unohtako, että Bundilla ja menshevikeillä on parem
mat tiedot asioista kuin meillä täällä!

Puristan lujasti kättänne. N. Lenin
Kirjoitettu

heinäkuun 12 pnä 1905 Genevessä 
Julkaistu ensi kerran V. 1926 Julkeistaan

käsikirjoituksen mukaan


