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VSDTP:n KESKUSKOMITEALLE

28. VII. 05.
Hyvät ystävät! Täytyy niin pian kuin suinkin ratkaista 

seuraavat kaksi tärkeää kysymystä: 1) Plehanovista. 
Annoimme erikoisasiamiehen (Ljadovin) tehtäväksi kertoa 
teille, mistä on kysymys. Toistan lyhyesti. Plehanov menet
teli uskomattoman hävyttömästi kirjoittaessaan Kansain
väliselle sosialistiselle toimistolle (KST), että molemmat 
puolueryhmät ovat jo tunnustaneet hänet (!) ja solvatessaan 
ja häväistessään samalla kaikin tavoin meidän 3:tta edus
tajakokoustamme. Minulla on jäljennös hänen kirjeestään, 
se lähetettiin minulle Toimistosta. Se toimitetaan teille. 
Sain suurella vaivalla välittömän yhteyden KSTioon ja 
kumosin Plehanovin väitteet. Sen jälkeen Plehanov kieltäy
tyi edustustehtävästä. Te tiedätte, etten suinkaan vastusta
nut ehdottomasti Plehanovin nimittämistä, mutta nyt hänen 
nimittämisensä olisi suorastaan järjetöntä. Se desavuoisi 
minua siinä määrin, että asemani kävisi vallan mahdotto
maksi. Se saattaisi meidät lopullisesti huonoon valoon 
KST:n silmissä. Älkää unohtako, että miltei kaikki ulkomai
set sosialidemokraatit ovat „ikonien” kannalla eivätkä pidä 
meitä missään arvossa, halveksuvat meitä. Ottamalla varo
mattoman askeleen pilaisitte koko asian. Sen vuoksi pyy
dän hartaasti Werneriä ja Schmidtiä vahvistamaan niin 
pian kuin suinkin toimenpiteeni, vaikkapa tilapäisesti. 
Tämä ensiksi. Ja toiseksi: tarjottakoon Plehanoville
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VSDTP:n Keskuskomitean nimessä tieteellisen äänenkan
nattajan hoitamista, mutta sillä ehdolla, että Plehanov 
tunnustaa 3:nnen edustajakokouksen ja sen päätökset 
itseään velvoittaviksi. Jos hän hylkää tarjouksen, silloin 
syy lankeaa hänelle ja me olemme todistaneet haluavamme 
sovintoa. Jos hän hyväksyy tarjouksen, silloin otamme seu- 
raavan askeleen lähentymistä kohti. Siis: kehotan vakavis
sani perumaan edustuskysymyksestä tehdyn päätöksen ja 
muotoilemaan tieteellistä äänenkannattajaa koskevan pää
töksen ottaen huomioon mainitun ehdon. 2) KST:n teke
mästä välitystarjouksesta. Teille lähetetään täydellinen 
teksti, vaikka Ljadov jo otti sen teitä varten. KST ehdottaa 
sovintotarkoituksessa meidän ja vähemmistön edustajain 
konferenssia, jossa puheenjohtajina olisivat KST:n jäsenet. 
Ulkomaiset sosialidemokraatit (Bebel ja muut) agitoivat 
kovasti KST:oa painostamaan meitä. Sellaisia kirjeitä on 
alkanut saapua jopa englantilaisiltakin („Sosialidemo
kraattiselta liitolta” 334, minulla on jäljennös kirjeestä, joka 
on kirjoitettu tavanomaisessa sovitteluhengessä, että on 
muka rikos riidellä tällaisena aikana j.n.e.). Kirjoitin 
KST:lie, etten ole pätevä yksinäni ratkaisemaan tätä kysy
mystä, että siihen täytyy olla koko Keskuskomitean päätös 
ja että kirjoitan sille heti. Sitten tiedustelin, tarkoittavatko 
he ainoastaan välitystä vai sovinto-oikeutta, joka olisi 
molempia puolia velvoittava, ja osoitin, että minun on tär
keää kirjoittaa siitä KK:lle. Heiltä ei ole vielä saapunut 
vastausta.

Mielipiteeni on tällainen. Konferenssin pitämiseen on 
suostuttava välttämättä. Määrättävä kokoontumisajaksi 
suunnilleen 1. IX. Siihen on lähetettävä ehdottomasti 
1—2 KK:n jäsentä Venäjältä (älkää unohtako, että meidän 
kokouksemme on määrätty syyskuun 1 päiväksi ja että se 
on tuiki tarpeellinen kaikissa suhteissa). Välitystarjous ote
taan kiitollisuudella vastaan. Pakollinen sovinto-oikeuden 
päätös hylätään 3:nnen edustajakokouksen päätöksen 
nojalla 335, joka sitoo meitä ehdottomasti ja jossa sanotaan, 
että ehdot, joiden perusteella yhdistytään täydellisesti 
vähemmistön kanssa, on esitettävä 4:nnen edustajakokouk
sen vahvistettaviksi. Kolmas edustajakokous velvoitti mei
dät valmistelemaan ja laatimaan nämä ehdot, mutta ei vah
vistamaan niitä lopullisesti. 3:nnen edustajakokouksen 
antamaa tehtävää suorittaen me suostumme välitystarjouk-
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seen, koetamme määritellä mitä yksityiskohtaisimmin, 
millä tavalla voidaan tehdä sopimus nyt heti ja vähitellen 
yhtyä. Teemme sopimuksen heti, jos se käy päinsä, ja 
yhdistymissuunnitelman esitämme 4:nnelle edustajakokouk
selle, joka on siinä tapauksessa kutsuttava koolle samaan 
aikaan ja samaan paikkaan -ja johon kaikki vähemmistön 
järjestöt saapuvat ehdottomasti. Erittäin tärkeää on ottaa 
huomioon, ettei menshevikeillä ole keskuselintä, jonka pää
tökset olisivat heille velvoittavia. „Iskra” ei ole Organi- 
saatiokomission alainen. Meidän ei pidä esiintyä tyhmy
reinä eikä ryhtyä sopimaan ihmisten kanssa, joilla ei ole 
oikeutta eikä valtaa puhua koko vähemmistön nimissä. Sen 
tähden kysymys on asetettava heti niin, että vähemmistön 
on lähetettävä KST:n kanssa pidettävään kokoukseen sekä 
Organisaatiokomission että „Iskran” edustajat ja sitä 
paitsi heidän on luvattava tiedustella lyhyessä ajassa kaik
kien vähemmistön järjestöjen mieltä ja annettava meille 
noiden järjestöjen luettelo. Muuten, jos mielestänne Venä
jän kannalta on tärkeämpää, että vallitsevina olisivat 
Venäjältä tulevat menshevikit, niin harkitkaa, tarvitaanko 
erikoisia „Iskran” edustajia. Sen te tiedätte paremmin. 
Mutta älkää unohtako, että ilman „Iskran” suostumusta 
eivät mitkään sopimukset ole päteviä. Ja vielä kysymys: 
täytyykö 3:nnen edustajakokouksen salainen päätös saat
taa KST:n tietoon? onko meillä oikeus tehdä sitä? Olen 
kahden vaiheilla. Se ei tietenkään ole „julkaisemista”, jos 
asia saatetaan Euroopan sosialistitovereitten tietoon, ja 
heidät voidaan velvoittaa olemaan julkaisematta. Mutta 
onko se tarkoituksenmukaista? Päättäkää itse. Voidaan 
antaa tyydyttävä selitys vaivattomasti, vaikkei tiedoteta- 
kaan meitä sitovasta 3:nnen edustajakokouksen päätös
lauselmasta.

Organisaatiokomissiolle osoitetun avoimen kirjeen jul
kaisen „Proletarin” 11. numerossa (10. numero jo ilmes
tyy), en julkaissut sitä aikaisemmin, sillä odotin teiltä 
selitystä, joka tuli vasta eilen. Pyydämme hartaasti teitä 
merkitsemään jokaiseen asiapaperiin, onko se julkaistava 
ja kuinka pian.

Vastatkaa siis mahdollisimman nopeasti Wernerin ja 
Schmidtin nimessä ainakin seuraaviin kysymyksiin: 1) Aiot
teko kirjoittaa itse vastauksen KST:lle vai annatteko sen 
minun tehtäväkseni? 2) Hyväksyttekö vastaukseni vai ette?

20 34 osa



314 V. I. LENI N

3) Ellette hyväksy, pyytäisin kovasti vastaamaan kiireesti, 
jotta päästäisiin täyteen yhteisymmärrykseen, sillä kaik
kinaiset väärinkäsitykset tällaisessa asiassa, epäselvyys tai 
asioiden tuntemattomuus ovat perin vaarallisia.

P. S. Olkaa hyvät ja lähettäkää kirjeeni Dubois’lle, 
minulla ei ole hänen osoitettaan.

Kirjoitettu Genevessä
Julkaistu ensi kerran v. 1926 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


