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А. V. LUNATSHARSKILLE

Hyvä An. V.!
Minua ilahdutti tavattomasti aikomuksenne kirjoittaa 

kirjanen: „3 vallankumousta”. Mieluummin jättäkää tois
taiseksi syrjään vastauksen kirjoittaminen Plehanoville: 
antaa kiukustuneen doktrinäärin haukuskella. Tällaisella 
hetkellä tuskin kannattaa syventyä varta vasten filoso
fiaan!? On tehtävä täyttä päätä työtä sosialidemokratian 
hyväksi — älkää unohtako, että Teidät on sidottu koko työ
ajoksenne.

Mutta 3 vallankumoukseen käykää pikemmin käsiksi. 
Tätä aihetta on käsiteltävä perusteellisesti ja hyvin. Olen 
varma, että Te saattaisitte onnistua siinä. On kerrottava 
helppotajuisesti sosialismin tehtävistä, sen olemuksesta ja 
toteuttamisen edellytyksistä. Sitten — voitto nykyisessä 
vallankumouksessa, talonpoikaisliikkeen merkitys (erityi
nen luku), missä mielessä nyt on saavutettavissa täydelli
nen voitto? väliaikainen hallitus, vallankumousarmeija, 
kapina — uusien taistelumuotojen merkitys ja ehdot. Val
lankumous ä Ia 1789 ja ä la 1848. Lopuksi (parempi olisi 
sijoittaa tämä toiseksi osaksi ja edellinen kolmanneksi) 
vallankumouksen porvarillisesta luonteesta, seikkaperäi
semmin taloudellisesta puolesta, ja sitten paljastettava 
osvobozhdenijelaiset juurta jaksain kaikkine intresseineen, 
koko heidän taktiikkansa ja politikoimisensa.

Mittava ja tosiaan tehokas aihe „Iskran” ilkimyksiä 
vastaan. Olkaa hyvä ja käykää siihen käsiksi pikemmin ja 
uhratkaa siihen enemmän työtä. Sangen tärkeää on kirjoit
taa tätä aihetta käsittelevä sisällökäs ja helppotajuinen 
kirjanen.
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Sitten vielä kahtiajakaantumisesta. Ette ymmärtänyt 
minua. Ei Teidän tarvitse odottaa minua, sillä ne ovat eri 
aiheita: toinen on historiaa (yritämme järjestää tämän 
asian); toisessa kuvataan heidän väittelymenetelmiään. 
Kirjallis-kriitillinen kuvaus sanokaamme aiheesta: „Bule- 
vardikirjallisuus”. Ja siinä sitten eritellään muutamissa 
aivan kirjasen kokoisissa luvuissa lainauksin ja selityksin 
kaikki nuo Staroverin, Martovin ja muiden latteudet, joita 
he ovat esittäneet polemisoidessaan „Proletaria” vastaan, 
sekä toisinnot kokoelmassa „Enemmistö vai vähem
mistö” j.n.e. Leimatkaa heidät heidän surkean sotimis
t a  p a n  s a takia. Tehkää heistä tyyppi. Piirtäkää heistä 
kokokuva heiltä itseltään lainatuin sitaatein. Olen varma, 
että Teiltä se syntyisi, täytyisi vain hitusen kokoilla 
sitaatteja.

Puristan lujasti kättänne. Teidän Lenin
P. S. Kuzmin-Karavajevia koskevan artikkelin olen saa

nut. Niin ikään v. 48 alakerran.

Kirjoitettu v. 1905 elokuun lopulla 
Lähetetty Genevestä Italiaan
Julkaistu ensi kerran v. 1934 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


