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G. M. KRZHIZHANOVSKILLE

Hansille S tankilta
Ystävä hyvä! Tapasin zverin ja vasta häneltä kuulin 

asioistanne. Mielestäni sinun on pakotettava Lan matkus
tamaan pois heti paikalla ja vaihtamaan karvaa. Olisi tyh
mää ja naurettavaa, jos hän jäisi odottamaan iskua. Ainoa 
ulospääsy on, että hän menee maan alle ja matkustelee. 
Hän vain luulottelee sitä vaikeaksi ja hankalaksi. Pitää 
yrittää, ja kohta osoittautuu, että Lan tottuu pitämään 
uutta asemaansa normaalina. (En jaksa mitenkään ym
märtää enkä hyväksy syitä, joiden vuoksi Konjaga on sitä 
vastaan.)

Edelleen koko poliittisesta tilanteesta. Asia on hirveän 
sotkuinen. Plehanov on mennyt martovilaisten puolelle ja 
painostaa Neuvostossa meitä. Neuvosto on esittänyt toivo
muksenaan, että Keskuskomiteaan otettaisiin lisäväkeä 
(siitä kirjoitetaan „Iskran” 58. numerossa). Neuvosto on 
antanut toimitukselle oikeuden lähettää asiamiehiä ja 
saada kirjallisuutta levitettäväksi.

Martovilaisilla on nähtävästi omat sotavaransa ja he 
odottavat vain otollista tilaisuutta (sellaista kuin finanssi- 
romahdusta— meillä ei ole rahaa — tai paloa Venäjällä 
j.n.e.) suorittaakseen coup d’etat’n *. Siitä olen varma, ja 
me Kurzin kanssa vaadimme, että tätä epäilevät Keskus
komitean jäsenet tulevat tänne vakuuttuakseen siitä, sillä 
onhan hassua ja sopimatonta, että kiskotaan mikä minne
kin, kuka kunnekin.

Mielestäni nyt täytyy 1) nostaa komiteoissa meteli Pää- 
äänenkannattajaa vastaan mitä sotaisimpien päätöslausel
mien avulla; 2) polemisoida komiteain lentolehtisissä Pää-

* — v a l la n k a a p p a u k s e n .  Toim.
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äänenkannattajaa vastaan; 3) tehdä komiteoissa päätöslau
selmia edustajakokouksesta ja painattaa ne paikkakun
nilla; 4) panna Schwarz, Vakar y.m. laatimaan Keskusko
mitean lentolehtisiä.

Hansia on varoitettava, että hänet pannaan ehdottomasti 
antamaan vääriä todisteita minua vastaan, ehdottomasti. 
Ellei Hans halua sitä, ilmoittakoon kategorisesti heti pai
kalla kirjallisessa muodossa: 1) ettei ollut mitään sellaista 
sopimusta, että neuvotteluja ei saateta julkisuuteen; 2) ettei 
Hans Neuvoston istunnossa 29. Xl. 03 luvannut toimittaa 
kooptointia Keskuskomiteaan; 3) että Hans käsitti asian 
siten, että martovilaiset ottavat Pää-äänenkannattajan 
rakentaakseen rauhan ja että he ovat pettäneet hänen toi
veensa aloittamalla sodan 53. numerossa. Tämän ilmoituk
sen me julkaisemme vain siinä tapauksessa, jos meidät 
provosoidaan tekemään se.

Kirjoitettu v. 1904 
helmikuun 2 ja 7 päivän välillä

Lähetetty Genevestä Kieviin
Julkaistu ensi kerran v. 1929 Julkaistaan

käsikirjoituksen mukaan


