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KESKUSKOMITEALLE

KK:ta varten (toimitettava NN:lle 262)

Eilen päättyivät puolueen Neuvoston istuntokauden 
istunnot (kolme istuntoa). Nämä istunnot valottavat 
lopullisesti poliittista tilannetta puolueessa. Plehanov me
nee martovilaisten mukana sanellen äänten enemmistöllä 
meille tahtonsa kaikessa, millä on vähänkään tärkeä merki
tys. Päätöslauselmaamme boikotin (kummankin osapuolen 
harjoittaman boikotin) tuomitsemisesta j.n.e. ei pantu 
äänestykseen; hyväksyttiin vain periaatteessa se, että tuo
mittavat ja hyväksyttävät taistelumuodot erotetaan toisis
taan. Sen sijaan hyväksyttiin Plehanovin ehdottama pää
töslauselma: on toivottavaa, että KK kooptoi vastaavan 
(sic! *) määrän vähemmistöstä. Tämän jälkeen me otimme 
takaisin päätöslauselmamme ja esitimme vastalauseen tätä 
Neuvoston sisällä harjoitettua nurkkakuntariitojen politiik
kaa vastaan. Neuvoston kolme jäsentä (Martov, Axelrod ja 
Plehanov) vastasivat, että tämän protestin käsittely „ei 
sovi heidän arvolleen”. Me sanoimme, että ainoa rehellinen 
keino on edustajakokous. Neuvosto äänesti ehdotuksemme 
kumoon. Kolme jäsentä teki päätökset, joiden nojalla 
laillistetaan (!) se, että toimitus lähettää Keskuskomitean 
sivuuttaen valtuutettujaan, ja joissa Keskuskomitea velvoi
tetaan antamaan toimitukselle kirjallisuutta niin paljon 
kuin tarvitaan levitettäväksi (M). Tämä merkitsee, että 
heille on annettava kirjallisuutta heidän postitettavakseen 
ja kuljetettavakseen, sillä heiltä matkustaa nyt yksi toi
sensa jälkeen „asiamiehiä”, jotka kieltäytyvät täyttämästä 
Keskuskomitean antamia tehtäviä. Sitä paitsi heillä ovat
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valmiina kuljetuskeinotkin (tarjosivat yhteistä kuljetusta 
puoliksi).

„Iskrassa” (№ 57) julkaistaan Plehanovin artikkeli, 
jossa Keskuskomiteaamme nimitetään eksentriseksi (siinä 
ei ole vähemmistöä) ja kehotetaan sitä kooptoimaan. Ei ole 
tietoa, kuinka monta; eräiden tietojen mukaan vähintään 
kolme sangen suppeasta (nähtävästi 5—6 henkeä käsittä
västä) listasta ja ehkäpä vielä sellaisin vaatimuksin, että 
joidenkin olisi erottava Keskuskomiteasta.

Vain sokeat voivat nyt olla näkemättä, mistä on kysymys. 
Neuvosto panee KK.n lujille kaikessa ja kaikin tavoin, vaa
tien sitä antamaan martovilaisille periksi kaikessa. Joko 
kutsutaan viipymättä koolle edustajakokous, kootaan vii
pymättä 11—12 komitealta päätöslauselmat edustaja
kokouksen suhteen ja pannaan viipymättä kaikki voimat 
agitoimaan edustajakokouksen puolesta. Tahi koko Keskus
komitea eroaa, sillä kukaan Keskuskomitean jäsenistä ei 
suostu näyttelemään häpeällistä ja naurettavaa osaa: otta
maan vastaan ihmisiä, jotka tyrkyttävät itseään ja jotka 
eivät rauhoitu ennen kuin ovat kaapanneet kaiken käsiinsä 
ja vievät kaikki tyhjänpäiväiset asiat Neuvostoon saadak
seen kantansa läpi.

Minä ja Kurz vaadimme kiven kovaan, että Keskuskomi
tea kokoontuisi heti ihan välttämättä ja päättäisi asiasta 
ottaen tietysti huomioon meidänkin äänet. Toistamme itse
pintaisesti ja jo sadannen kerran: joko edustajakokous ja 
heti taikka virkaero; niitä, jotka eivät ole samaa mieltä 
kanssamme, kehotamme saapumaan tänne harkitaksemme 
asiaa paikan päällä. Yrittäkööt itse tulla k ä y t ä n 
n ö s s ä  toimeen martovilaisten kanssa älköötkä kirjoi
telko meille sellaisia sisällyksettömiä fraaseja, että rauha 
on hyödyllinen!

Meillä ei ole rahaa. Pää-äänenkannattaja aiheuttaa 
meille ylettömästi menoja ja rakentaen ilmeisesti laskel
mansa finanssiromahduksen varaan sysää meitä ilmeisesti 
vararikkoa kohti voidakseen ryhtyä sitten pikaisiin toimen
piteisiin, jotka tekevät KK:n aivan merkityksettömäksi.

Tarvitaan heti pari kolme tuhatta ruplaa ja hinnalla millä 
hyvänsä. Välttämättä ja heti, muuten on kuukauden kulut
tua edessä t ä y d e l l i n e n  romahdus!

Toistamme: harkitkaa tarkoin, l ä h e t t ä k ä ä  t ä n n e  
v a l t u u t e t u t  ja ottakaa asiat sellaisina kuin ne ovat.
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Sanomme viimeisen kerran: joko edustajakokous tahi koko 
Keskuskomitean ero. Vastatkaa heti, annatteko äänet 
meille. Ellette anna, niin tiedottakaa, mitä on tehtävä siinä 
tapauksessa, jos minä ja Kurz otamme eron, ilmoittakaa 
välttämättä.

Kirjoitettu tammikuun 31 pnä 1904 
Lähetetty Genevestä Venäjälle
Julkaistu ensi kerran v. 1929 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


