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G. V. PLEHANOVILLE

1. XI. 03.
Hyvä Georgi Valentinovitsh! En saa mitenkään rauhaa 

meitä huolettavilta kysymyksiltä. Tämä viivytys ja ratkai
sun lykkääminen on jotain hirveää, piinallista...

Ymmärrän kyllä ja ymmärrän hyvinkin ne syyt ja sei
kat, joiden vuoksi olette valmiit tekemään myönnytyksen 
martovilaisille. Mutta olen mitä syvimmin vakuuttunut, 
että myönnytys tällä hetkellä olisi mitä toivottomin teko, 
joka paljon varmemmin kuin sota martovilaisia vastaan 
aiheuttaisi myrskyn ja metelin. Se ei ole paradoksi. En 
suinkaan suostutellut Kurzia eroamaan, vaan päinvastoin 
vannotin häntä jäämään, mutta hän (ja Roux) kieltäytyy 
nyt jyrkästi tekemästä työtä yhdessä martovilaisen toimi
tuskunnan kanssa. Kuinka nyt sitten käy? Kymmenet edus
tajat ovat jo kiertäneet Venäjällä kaikki paikat, jopa Nizh- 
nistäkin kirjoitetaan, että Keskuskomitea on saanut paljon 
aikaan, kuljetukset on saatu kuntoon, nimitetty asiamiehet, 
tiedonantoa 227 p a i n a t e t a a n ,  Sokolovski on asettunut 
länteen, Berg keskukseen, samoin Zemljatshka ja joukko 
muita ryhtyäkseen työhön. Ja nyt sitten Kurz kieltäytyy. 
Tulee pitkä v ä l i a i k a  (edustajakokoukseen ja koko 
Keskuskomitean neuvottelukokoukseen saakka, KK:n, jota 
nyt on todennäköisesti jo huomattavasti laajennettu). 
Sitten joko Keskuskomitean taistelu martovilaista toimitus
kuntaa vastaan taikka koko Keskuskomitean eroaminen. 
Sen jälkeen Teidän-fkahden Neuvostossa olevan martovi
laisen täytyy kooptoida uusi Keskuskomitea, ja se tapah-. 
tuu ilman edustajakokouksessa toimitettuja vaaleja, vaikka
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Venäjällä olevien valtaosa ei hyväksy sitä lainkaan ja 
nämä jo eri puolille matkustaneet asiamiehet epäröivät, 
napisevat ja kieltäytyvät. Sehän olisi täydellistä edustaja
kokouksen kompromettoimista, se tietäisi täydellistä hä- 
mäännystä ja skandaalia V e n ä j ä l l ä , se olisi sata 
tuhatta kertaa kauheampaa ja vaarallisempaa kuin ulko
mainen häväistyskirjanen.

Sekasorto kyllästyttää! kirjoitetaan ja suorastaan huude
taan Venäjältä. Martovilaisille luovuttaminen merkitsisi 
kuitenkin nimenomaan sitä, että laillistettaisiin nyt Venä
jällä sekasorto, sillä Venäjällä ei ole tähän mennessä ollut 
mitään, mikä muistuttaisi vähääkään niskottelua tai kapi
noimista. Eivät mitkään minun eivätkä Teidän ilmoituk
senne hillitse nyt puolueen edustajakokouksen enemmistö- 
edustajia. Nämä edustajat nostattavat jotain hirveää.

Puolueen yhtenäisyyden ja lujuuden nimessä: älkää 
ottako tätä vastuuta päällenne, älkää erotko älkääkä luo
vuttako kaikkea martovilaisille.

Teidän N. Lenin
Kirjoitettu Genevessä 
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