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G. V. PLEHANOVILLE

14. XII. 02.
Hyvä G. V.! Teiltä ei ole kuulunut jostain syystä mitään 

pitkiin aikoihin, mutta asioita ja kysymyksiä on kertynyt 
aika tavalla.

Ennen kaikkea „Iskralle” kirjoitettavista artikkeleista. 
Meillä on 30. numeroa varten (29. numero ilmestyy huo
menna tai ylihuomenna) Julin kirjoitus „Syyskauden 
yhteenvetoja”. Vielä yksi artikkeli olisi välttämätön. Mitä 
siitä arvelette? Olkaa hyvä ja kirjoittakaa, annatteko Te 
jotain ja koska luulette voivanne lähettää, sama koskee 
alakertaa: 30. numeroon olisi erittäin hyvä saada Tarasovin 
„palstaa” vastaan tähdätty alakerta, jota tarjositte m . Jään 
odottamaan vastausta.

Edelleen sosialistivallankumouksellisia vastaan tähdä
tystä kirjasesta. L. Gr. puhui minulle ja kirjoitti Teille, että 
parasta olisi, jos Te kävisitte siihen käsiksi, sillä Te voi
sitte paitsi arvostella „dogmaattisesti” myös rinnastaa 
historiallisesti 70-lukuun. Olen aivan samaa mieltä L. Gr:n 
kanssa siitä, että sellainen rinnastus olisi sangen, sangen 
tärkeä; minun ei tietenkään kannata sellaista edes ajatella. 
Ja yleensä olisin hyvin iloinen, jos ryhtyisitte kirjoittamaan 
tuota kirjasta. Minulla ei ole erikoista kiinnostustakaan 
siihen, ja sitä paitsi minun pitää nyt muiden juoksevien 
asioiden ohella valmistella Pariisissa pidettäviä luentoja 
(Juli tiedottaa, että minut aiotaan kutsua sinne pitämään 
3—4 luentoa agraarikysymyksestä). Siis kaikki puhuu sen 
puolesta, että kirjanen jäisi Teidän huoleksenne, sitä tarvi
taan aivan ehdottomasti sosialistivallankumouksellisia
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vastaan, heidät on ehdottomasti paljastettava perusteelli
sesti ja joka kantilta. He tuottavat meille ja asialle hir
muista vahinkoa. Kirjoittakaa, miten päätätte.

L. Gr:n vastaus „Revoljutsionnaja Rossija” 178 lehdelle 
pantiin 29. numeroon: siis saatte sen loppuviikolla, ja näit- 
tehän jo sen oikaisuvedoksen.

Tänään sain tietää, että matkustatte Brysseliin kansain
väliseen konferenssiin (kaiketi joulukuun lopulla tai tam
mikuun alussa) ja pidätte siellä esitelmän. Toivottavasti 
käväisette ehdottomasti täällä meilläkin? Sieltä ei enää ole 
pitkä matka eikä se pyhinä tule kalliiksikaan. Täällä taas 
esitelmänne olisi ensinnäkin tuiki tarpeellinen, sillä täällä 
on paljon anarkismitartunnan saaneita työläisiä (tulin 
siitä vakuuttuneeksi, kun pidin esitelmän sosialistivallan
kumouksellisista, joka ei kiinnostanut täkäläistä väkeä). 
Te voisitte varmasti vaikuttaa heihin. Ja mikä tärkeintä, 
meillä on kertynyt tärkeitä keskusteluaiheita, jotka koske
vat varsinkin Venäjän asioita: siellä on vihdoinkin 
muodostettu kauan valmisteltu „Organisaatiokomitea”, 
jolla saattaa olla äärettömän suuri merkitys. Ja sangen tär
keää olisi, että vastaisimme yhdessä sen lukuisiin kysy
myksiin, jotka se on jo esittänyt meille (kysymykset 
koskevat puolueen yhdistämistoimenpiteitä, yhteisen edus
tajakokouksen päiväjärjestystä, Tagesordnungia, mitä 
selostuksia meiltä tulee j.n.e., t.s. yleensä tuiki tärkeitä 
asioita, ja nyt niillä on erikoisen suuri merkitys). Olkaa 
hyvä ja kirjoittakaa, milloin nimenomaan Brysselin konfe
renssi pidetään, kuinka monta päivää se kestää ja voitteko 
poiketa täällä. Ja sitten, ehkä Teidän sopii jo tässä konfe
renssissa käyttää tavalla tai toisella hyväksenne sitä, että 
on muodostettu Organisaatiokomitea. Kirjoittakaa pikem
min, lähetämme Venäjälle tiedustelun: ehkä sieltä ehtisi 
tulla jokin lausuntokin tai Teille osoitettu kirje, jos sel
laista satuttaisiin tarvitsemaan.

Näettekö siellä zhizniläisiä !79? Kuinka „lähentyminen” 
heihin sujuu ja minkälaiset ovat mahdollisuudet? Entä 
rabotshejedelolaiset? Mielestäni olisi nähkääs hyvä, jos 
hekin osallistuisivat „marxilaiseen kerhoonne” ja jos alet
taisiin (epävirallisesti) lähentyä heihin. Nykyaikana ei 
ole edullista riidellä heidän kanssaan, eikä siihen ole 
syytäkään: vaihtaessaan „Rabotsheje Delon” „Krasnoje
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Znamjaksi” * he ovat itse asiassa hyväksyneet meidän 
„kirjallisuustehtävien jakamis”-suunnitelmamme eikä Mar- 
tynovin kirjasessa „Työläiset ja vallankumous” ole mitään 
vahingollista (paitsi typerää „selvänäkijää”).

Puristan lujasti kättänne.
Teidän Lenin

Mitä bulgarialaiseen tulee, niin syyssä olen minä 180, 
Kadun sitä. En kirjoittanut, koska ei ollut tehtäviä annetta
vaksi, enkä arvannut, että olette huolissanne.

Lähetetty Lontoosta Geneveen
Julkaistu ensi kerran o, 1925 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan

* — Punalipuksi. Suom.


