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M. M. ESSENILLE

26. X. 05.
Hyvä zverushka!

Joku päivä sitten saimme pitkän kirjeenne. Suuret kiitok
set. Saamme kovin vähän viestejä Pietarista ja kaikenlaisia 
lehtisiä meille niin ikään lähetetään vähän. Olkaa hyvä, 
älkää luopuko aikomuksestanne lähettää meille järjestään 
kaikki ja kaikenlaiset uutuudet sekä lehtikirjoituksia.

Minusta tuntuu, että puolueessa vallitsevan asiaintilan 
herättämä pessimisminne on hieman liioiteltua. Päättelen 
täkäläisen tilanteen perusteella. Kuulen täällä yhtä mittaa 
„periferian” puhuvan, että „Proletari” rappeutuu ihan 
ilmeisesti, että asiat ovat kerrassaan huonosti, lehti huono
nee y.m. y.m. Paha on painajainen, mutta kyllä armias 
auttaa. Kun liike on niin jättiläismäistä kuin nyt, yksikään 
illegaalisen puolueen Keskuskomitea maailmassa ei kykene 
tyydyttämään edes ’/iooo vaatimuksista. Ja sen, etteivät 
meidän tunnuksemme, „Proletarin” tunnukset, jää huuta
van ääneksi korvessa, me näemme selvästi jopa legaali
sista lehdistä, jotka tiedottavat 10—15-tuhantisista joukko
kokouksista yliopistossa j.n.e. Venäjällä meillä on käyn
nissä mainio vallankumous, ihan totta! Toivomme 
palaavamme kohtapuoliin, tilanne kehittyy siihen suuntaan 
ihmeteltävän nopeasti.

Kohtaustilaisuuden KK:n kanssa järjestämme ehdotto
masti. Se on nyt jo päätetty ja asia on järjestyksessä.

Tuntuu siltä kuin liioittelisitte myös erimielisyyksien 
suhteen. Täällä en ole havainnut „Proletarin” ja KK:n 
välillä mitään erimielisyyttä. Kapinan alkamishetki? Kuka 
ottaa määritelläkseen sen? Minä puolestani pitkittäisin sitä
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mielelläni kevääseen ja Mantshurian armeijan paluuseen, 
olen taipuvainen ajattelemaan, että meidän on yleensä 
edullista pitkittää sitä. Mutta eihän sitä kuitenkaan kysytä 
meiltä. Ottakaa vaikkapa nykyinen valtava lakko.

Nähdäkseni se on oikeaa taktiikkaa, että KK siirtää pai
nopisteen kirjalliseen johtamiseen. Toivoisin vain, että 
nykyaikoina erittäin hyödyllisen „Rabotshi” lehden ohella 
julkaistaisiin pieniä, 2, maximum 4 sivua käsittäviä agitaa- 
hobulletiineja, vilkkaita, usein, vähintään kerran tai kah
desti viikossa ilmestyviä lehtisiä. Nykyisin, kun liike on 
kasvanut uskomattoman laajaksi, jättiläismäiseksi, voidaan 
puoluetta johtaa vain lehdistön avulla. Ja on luotava vilk
kaita, joustavia, nopeita, lyhyitä bulletiinilehtisiä, joissa 
annetaan perustunnukset ja julkaistaan tärkeimpien tapah
tumien tulokset.

Mitä Pää-äänenkannattajan keskeyttämiseen tulee, niin 
siinä on syntynyt väärinkäsitys. He pelkäsivät koko yrityk
sen vararikkoutumista eivätkä lainkaan aikoneet kuristaa 
Pää-äänenkannattajaa. Mutta yleensä ulkomaisen toimin
nan merkitys laskee nyt tunti tunnilta eikä sitä voida 
välttää. Me emme tietenkään luovu missään tapauksessa 
„Proletarista” ennen kuin onnistumme järjestämään sen 
julkaisemisen Nevskillä Pietarissa. Mutta nyt täytyy kiin
nittää suurta huomiota myös julkiseen sanomalehteen. 
Ulkomailla täytyy jo osittain lopettaa julkaisutoimi (propa
gandakin allisuus), kohta lopetamme sen kokonaan ja aloi
tamme Pietarissa.

Kapinan valmistelussa kehottaisin propagoimaan heti 
kaikkialla, mahdollisimman laajassa mitassa erittäin 
lukuisten, satojen ja tuhansien hyvin pienten (alkaen 
Äo/mihenkisistä) itsenäisten taisteluryhmien muodosta
mista, joiden tulee aseistautua omin voimin, kuka miten 
voi ja valmistautua kaikkinaisesti. Toistan, että m i e l e l 
l ä n i  p i t k i t t ä i s i n  kapinahetkeä kevääseen, mutta 
minun on tietysti näin etäältä vaikea päätellä.

Puristan lujasti kättänne. Teidän N. Lenin
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