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C. HUYSMANSILLE23

Hyvä toveri Huysmans!
Kiitän Teitä Pariisin „päätöslauselman” lähettämisestä.
Kuten Teille jo kirjoitin, VSDTP:n konferenssi tuomitsi 

likvidaattorit ja erilaiset ulkomaiset ryhmät24, jotka tuovat 
sekaannusta puolueeseemme ja joilla ei ole mitään merki
tystä Venäjällä. Toisaalta juuri sellaiset ryhmät ovat nyt 
Pariisissa äänestäneet päätöslauselman puolesta. Vanhan 
tavan mukaan kaikilla tuomituilla on oikeus 24 tunnin ajan 
sättiä tuomareitaan. Päätöslauselman allekirjoittajat ovat 
käyttäneet tätä oikeutta hiukan liian lavealti ja mahdolli
sesti väärinkäyttäneetkin sitä.

Toisaalta on ryhmiä, jotka o l i  k u t s u t t u  konferens
siin, mutta ne eivät halunneet osallistua siihen. Nyt ne 
„protestoivat” ja yrittävät saada koolle toista konferenssia 
kutsuen jumalia todistamaan, että kannattavat yhtenäi
syyttä. Se on hyvin omalaatuinen yhtenäisyyden saavutta
miskeino! Katsotaan, pystyvätkö ne luomaan Venäjälle 
mitään arvokasta. Yhtä helppo kuin on äänestää Pariisissa 
parjauspäätöslauselmia, yhtä vaikea on saada Venäjällä 
aikaan jotain todellista. Ja  oikeus puhua Venäjän nimissä 
ei kuulu tietenkään Pariisille, Wienille j.n.e.

Joka tapauksessa Pariisin päätöslauselman allekirjoitta
jat hiukan hätiköivät ryhtyessään puhumaan „jakaantumi
sesta”. Jotta jakaantuminen voitaisiin todeta tapahtu
neeksi, on todettava, että Venäjällä on kaksi — vähin
tään! — Keskuskomiteaa. Toistaiseksi niin ei ole laita.

Mitä tulee kansalaiseen Plehanoviin, niin KK on jo alun 
toista kuukautta sitten tiedottanut hänelle konferenssin 
päätöksistä. Hän ei ole suvainnut vastata. Sen vuoksi en 
tällä hetkellä lainkaan tiedä, onko kansalaisella Plehano- 
villa (ja miltä KK:lta) Kansainvälisen sosialistisen toimis
ton jäsenen valtuudet.
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Mikäli Teitä, hyvä toveri, onnistaa paremmin kuin 
minua, s.o. mikäli saatte vastauksen kansalaiselta Plehano- 
vilta, niin toivon, että tiedotatte siitä hyväntahtoisesti 
minulle.

Veljellisin terveisin
Kokonaan Teidän N. Lenin
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