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G. M. KRZHIZHANOVSKILLE

Clairille
Ystävä hyvä! Minua ilahduttivat tavattomasti ne teiltä 

saamamme viimeiset uutiset, että aiotte nylkeä219 Lanin, on 
jo korkea aikakin! Mutta toisaalta kirjeistä näkyy, että Lan 
ja Vadim käsittävät väärin asenteen, että meidän kesken ei 
ole yhteisymmärrystä. Se on sangen murehdittavaa (vaik
kei otettaisikaan vakavalta kannalta Vadimin viimeistä 
kirjettä uhkavaatimuksen tapaisine kehotuksineen — Koi 
vastaa itse siihen, sillä toistan, minun on vaikea suhtautua 
vakavasti sellaiseen seikkaan). Demonin, sokolin etc. koop- 
tointi olisi mielestäni virheellinen toimenpide, sillä he eivät 
ole vielä kyllin kokeneita ja itsenäisiä ihmisiä. Tehtävien 
jako on niin ikään peräti vaarallista, sillä se uhkaa viedä 
pirstoutuneisuuteen. Sitä paitsi komiteat jäävät vaille val
vontaa: Kievissä tehdään typeryyksiä, ja merkillistä, ettei 
Andrejevski, Djadin eikä Lebedev ole mennyt komiteaan 
käydäkseen taistelua. Harkov, Jekaterinoslav, Don ja 
Vuoriteollisuuspiiri ovat niin ikään kapinoivien 220 käsissä. 
On hinnalla millä hyvänsä saatava kaikkiin asemiin meikä
läistä väkeä. Joka komiteaan on solutettava ehdottomasti 
edes yksi meikäläinen, täysin meikäläinen henkilö. Kauka
sia alkaa aiheuttaa hämäännystä221, sielläkin tarvitaan 
meikäläisten apua. Sen sijaan, että jaetaan tehtävät, 
olisi kai tärkeämpää, että asiamiehet ottaisivat haltuunsa 
toimipaikkoja joka komiteassa ja sitten suunnattaisiin 
kaikki voimat kuljetukseen ja jakeluun.

Kuljetuksethan ovat loppujen lopuksi kaikki kaikessa, 
niissähän on koko voima. Ei pidä rauhoittua, jos on yksi tie, 
niitä täytyy olla pari kolme, että yhtämittaisista keskeytyk
sistä tulisi loppu.
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Erittäin tärkeää on julkaista nopeammin tiedonanto 222r 
julkaista se nimenomaan Venäjällä ja levittää sitä kaik
kialle. Pitäkää herran tähden kiirettä tässä asiassa ja kir
joittakaa siitä meille mahdollisimman pian ja tarkasti. 
Virallisesti on Neuvostoon valittava Brutus ja tämän on 
niin ikään virallisesti annettava äänensä Kolille. Tämä asia 
ei siedä lykkäyksiä.

Mielestäni olisi äärettömän tärkeää lähettää Lan tänne 
vaikka pariksi tai vaikkapa yhdeksi viikoksi. Siitä olisi 
suurta, hyvin suurta hyötyä, kun saisi katsoa kaikkea ä voi 
d’oiseau *, vilkaista kuhisevaan muurahaispesään ja päästä 
täydelliseen yhteisymmärrykseen. Onko tosiaan sääli kulut
taa siihen parisensataa ruplaa ja pari kolme viikkoa? Eikö 
Lanille voida mitenkään hankkia laillista ulkomaanpas
sia?? Harkitkaa tätä asiaa perusteellisesti. Suosittelen eri
koisesti tätä toimenpidettä, se olisi varsin sopiva myös 
Lanin suunnitelmien kannalta. On tosiaan vaikea astua 
yhtä jalkaa, kun ei ole sovittu kaikesta loppuun saakka. Ja 
Lanin jutut, että olisi „siveellisesti vaikutettava starikiin”, 
osoittavat (älkää herran tähden loukkaantuko!) täydellistä, 
mitä täydellisintä yhteisymmärryksen puuttumista. Ja 
miksi Lan ei kirjoita siitä mitään? Martovin kooptointia 
tarkoittava suunnitelma on suorastaan naurettava, se on 
jo sellaista ymmärtämättömyyttä, että sen takia tulee pa
kostakin tapauksia, jolloin te nolaatte pahemman kerran 
itsenne. Totta totisesti, en voi edes puhua vakavasti siitä, 
että kooptoitte Martovin, ja jos olette vakavasti aikoneet 
tehdä sen, niin puhumme eri kieltä! Nauroimme kaikki (Koi 
myöskin) vallan katketaksemme tälle „suunnitelmalle”!!

Lenin
Kirjoitettu lokakuun 20 pnä 1903 

Lähetetty Genevestä Kleviin
Julkaistu ensi kerran i>. 1928 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan

* — lintuperspektiivistä. Toim.


