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Ystävä hyvä! Meidän täytyy selvittää perusteellisesti 
kysymys, josta nähtävästi olemme eri mieltä, ja pyydän 
mitä hartaimmin antamaan tämän kirjeeni kaikkien KK:n 
(tai Toimeenpanevan valiokunnan 244) jäsenten pohditta
vaksi. Mielipiteet eroavat seuraavassa: 1) olet sitä mieltä, 
että rauhan teko martovilaisten kanssa on mahdollinen 
(Boris .jopa onnitteleekin rauhan solmimisen johdosta! 
Ihan naurattaa ja surettaa!); 2) olet sitä mieltä, että 
hetikohtainen edustajakokous on voimattomuutemme todis
tus. Olen vakuuttunut, että erehdyt pahasti molemmissa 
kohdissa. 1) Martovilaiset hankkivat sotaa. Geneven 
kokouksessa Martov suorastaan huusi, että he ovat voima. 
Lehdessä he ahdistelevat meitä ja vaihtavat katalasti kysy
myksen verhoten kettuiluaan huutamalla, että te olette 
byrokraatteja. Martov huutaa yhä kaikkialla, että Keskus
komitea on täysin kelvoton. Sanalla sanoen on naiivia ja 
kerrassaan sallimatonta epäillä sitä, että martovilaiset 
asettavat tarkoitusperäkseen kaapata myös Keskuskomi
tean samanlaisen kettuilun, boikotoinnin ja skandaalin 
avulla. Tällä pohjalla emme pysty taistelemaan heitä vas
taan, sillä Pää-äänenkannattaja on voimallinen ase ja 
häviömme on kiertämätön, varsinkin palojen takia. Huk
kaamalla aikaa te asetatte koko enemmistön varman ja 
täydellisen tappionuhan alaiseksi, otatte vaieten vastaan 
korvapuustit, joita Keskuskomitea saa ulkomailta (Lii
galta), ja odotatte uusia. 2) Edustajakokous osoittaa, 
kuinka voimakkaita olemme, se todistaa, että paitsi 
sanoissa me emme teoissakaan anna ulkomaisten 
skandaalinaiheuttajain klikin määrätä koko liikkeestä.
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Edustajakokousta tarvitaan juuri nyt, kun on otettu tunnuk
seksi: taistelu hajotustoimintaa vastaan. Vain tämä tunnus 
tekee oikeutetuksi edustajakokouksen ja tekee sen täysin 
oikeutetuksi koko Venäjän silmissä. Ellette ota ajasta 
vaaria, teette tämän tunnuksen tehottomaksi, todistatte, 
että alistutte voimattomina ja passiivisina martovilaisten 
tahtoon. On suorastaan naurettavaa haaveilla sellaista, 
että asemia voidaan lujittaa positiivisella toiminnalla, kun 
Pää-äänenkannattaja jahtaa ja martovilaiset harjoittavat 
boikottia ja agitaatiota. Se tietää itsensä saattamista 
hitaasti turmioon kunniattomassa taistelussa vehkeilijöitä 
vastaan, jotka sanovat sitten (ja sanovat jo nyt): katsokaa, 
kuinka toimintakyvytön tuo Keskuskomitea on! Toistan: 
älkää antautuko harhaluulojen valtaan. Joko te pakotatte 
edustajakokouksessa martovilaiset rauhaan tahi teidät hei
tetään häväistynä ulos tai syrjäytetään heti ensimmäisen 
epäonnistumisen sattuessa. Nyt edustajakokouksella on 
tarkoitusperä: tehdä loppu mahdottomasta hajotustoimin- 
nasta, raivata pois Liiga, joka pitää pilkkanaan Keskus
komiteaa, olipa se millainen hyvänsä, ottaa Neuvosto van
kasti käsiinsä ja panna kuntoon Pää-äänenkannattaja. 
Millä tavalla? — pahimmassa tapauksessa säilyttämällä 
jopa viisihenkisen toimituksen (tai palauttamalla kuusihen
kisen); mutta tuskin tämä pahin tapaus tulee kysymykseen, 
jos saamme valtaenemmistön. Silloin me joko voitamme 
martovilaiset lopullisesti (Plehanov puhelee nyt jo uudesta 
Vademecumista * nähdessään, että rauha puuttuu, ja 
uhkaa hyökätä molempien kiistapuolien kimppuun. Juuri 
sitä me tarvitsemmekin!) tai sanomme avoimesti, ettei 
meillä ole johtavaa Pää-äänenkannattajaa, ja teemme siitä 
väittelylehden, jossa julkaistaan vapaasti enemmistön ja 
vähemmistön kirjoituksia allekirjoituksin varustettuina (on 
vieläkin parempi, jos martovilaisten kanssa käytävät väit
telyt siirretään kirjasiin ja „Iskrassa” soditaan vain halli
tusta ja sosialidemokratian vihollisia vastaan).

Siis: heittäkää pois ne naiivit toiveet, että voidaan toimia 
sovussa tällaisessa vallan mahdottomassa ilmapiirissä. 
Lähettäkää kaikki päävoimat kiertomatkoille, matkusta
koon Lan, turvatkaa heti omat komiteanne lopullisesti, koh

* — Matkaoppaasta. Toim.
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distakaa sitten hyökkäys vieraisiin ja... sitten edustaja
kokous, viimeistään tammikuussa!

P. S. Jos Martov kysyy Lanin mieltä julkaisemisesta 245, 
luovuttakoon Lan ehdottomasti äänensä Kolille, aivan 
ehdottomasti, muuten syntyy hirveä skandaali! Martov ja 
Dan puhuvat Kolille kohtaustilaisuuksissa mahdottoman 
röyhkeästi!

P. P. S. Tänään, 18:ntena, martovilaiset tekivät vielä 
uuden konnuuden: kieltäytyivät julkaisemasta 54. nume
rossa kirjettäni, miksi erosin toimituksesta 246, sillä teko
syyllä, että Hans oli asiakirjain julkaisemista vastaan 
(valehtelevat! Hans oli sitä vastaan siinä tapauksessa, jos 
saadaan aikaan rauha!). Kieltoa seuraa koko joukko sel
laisia hävyttömiä väitteitä, että KK yritti kaapata Pää- 
äänenkannattajan käsiinsä, että neuvoteltiin KK:n aikai
semmin nauttiman luottamuksen palauttamisesta y.m. 
Selvä taktiikka: verhotaan tekopyhästi Danien, Martynien 
etc. Keskuskomitean-vastaista oppositiota ja herjataan leh
dessä kaikessa hiljaisuudessa Keskuskomiteaa. En jätä 
missään nimessä vastaamatta konnamaiseen 53. numeroon. 
Vastatkaa sähkeitse heti paikalla: 1) suostutteko julkaise
maan kirjeeni „Iskran” ulkopuolella? Actien 203; 2) suos
tutteko suuntaamaan heti paikalla kaikki voimat edustaja
kokouksen valmisteluun? Actien 204. Jos vastaatte kum
paankin kysymykseen: kyllä, niin Actien 407. Jos vastaatte 
kumpaankin: emme, niin Actien 45.

Ylihuomenna lähetän teille kirjeeni, jossa ilmoitan toimi
tuksesta eroamisestani. Ellette suostu siihen, että edustaja
kokous pidetään heti, vaan aiotte ottaa vaitiollen vastaan 
martovilaisten korvapuustit, niin minun täytynee jäädä 
kokonaan pois myös Keskuskomiteasta.

Kirjoitettu joulukuun 18 pnä 1903 
Lähetetty Genevestä Kieviin

Julkaistu ensi kerran o. 1929 Julkaistaan
käsikirjoituksen mukaan


