
20

13

„PRAVDA” LEHDEN TOIMITUKSELLE

Kunnioitettu kollega!
Sain „kiireellistä asiaa” koskevan kirjeenne ja täytyy 

myöntää, että luin sen apein mielin. Siitä näkyy selvästi, 
että meillä ei ole riittävää yhteisymmärrystä, tuiki välttä
mätöntä „kiireellisessä asiassa”, samoin kuin jokaisessa 
vakavassa asiassa.

Ja asia on todella vakava sekä — olen kanssanne samaa 
mieltä — kiireellinen (ei tietysti muutamien päivien mie
lessä). Jotta siinä päästäisiin yhteisymmärrykseen, pitäisi 
tavata, siihen menisi 4 tai 5 päivää ja 11 +  11 +  1 5+10=  
= 47  ruplaa kaiken kaikkiaan...

Teen kaiken, mitä voin tätä nykyä tehdä, täyttääkseni 
pyyntönne. Lähetän kirjoituksen „Vaaliohjelmasta” 41. Toi
von Teidän siitä näkevän selvästi katsomukseni.

Mitä tulee muutosten tekemiseen siihen, minun täytyy 
asettaa erikoisia ehtoja (tavallisesti en niitä aseta, kuten 
tiedätte, täysin luottaen toverilliseen, kollegiaaliseen eikä 
saivartelevaan suhtautumiseen). Tässä tapauksessa pidän 
noita erikoisehtoja välttämättöminä, sillä kysymys on 
erittäin tärkeä, periaatteellinen ydinkysymys.

Voin suostua vain (1) alaotsikon poistamiseen ja (2) mini
maalisiin sensuurituontoisiin (vain!!) korjauksiin kolmessa 
tai neljässä kohdassa, erinäisten sanojen muuttamiseen, 
ei yhtään enempää. Jollei sitä sittenkään voida sijoittaa 
„Pravdaan” eikä „Nevskaja Zvezdaan", p a l a u t t a k a a  
kirjoitus, tarvitsen sitä. Likvidaattoreita koskevan mainin
nan poistamiseen en voi suostua.

Koko kysymyksen ydin on siinä, että likvidaattorit virit
tävät ansaa: „tehdään avoin vaaliohjelma” (mutta itsek
seen likvidaattori ajattelee: minä muka allekirjoitan kaiken 
avoimessa ohjelmassa). Ja  likvidaattori tosiaan allekirjoit
taa kaiken  avoimessa ohjelmassa!! Mutta siitä ei tulisi
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vakavasti otettava ohjelma, vaan ällöttävä laverrus, 
,,reformi”-luettelo, kilvoittelu liberaalien kanssa h e i d ä n  
maaperällään, sillä jokainen liberaali (aina Trubetskoita 
myöten) on nyt, 6—8 viikkoa ennen vaaleja, valmis alle
kirjoittamaan m i t ä  t a h a n s a ! !  Liberaalit ja likvi- 
daattorit allekirjoittavat mitä hyvänsä vain tullakseen vali
tuiksi IV Duumaan.

On käsitettävä kysymyksen periaatteellinen olemus eikä 
kainosteltava hiukan „epätavallisia” ja „sopimattomia” 
(„Pravdalle”) sanontoja, polemiikkia y.m.s. Työläisten 
laajat joukot käsittävät mainiosti h e n g e n  („älä rapsi”), 
ja  siinä koko asian ydin. Kaikki käsittävät, miksi kesäkuun 
kolmannen päivän Venäjällä on naurettavaa, typerää, ällöt
tävää ja alhaista edes sepitellä avoimia ohjelmia 6—8 viik
koa ennen vaaleja. Sehän on olennaisinta.

„Pravdan” alakertana, vaikkapa pienellä kirjasinlajilla 
painettuna tuollainen kirjoitus määrittelisi heti asenteen 
ja poistaisi avoimien ohjelmien sepittelijöiden seikkailu- 
halun, nujertaisi heidän demagogiansa: „sano avoimesti, 
mihin uskot”. Eikö juuri niin kysynyt Katkov: „sano avoi
mesti, että tunnustat itsevaltiuden”?

„Pravdan” kannettavaksi on pantu paljon vaaleissa, ja 
siltä vaaditaan paljon. Olisi skandaali, jos „Pravdaa” 
ivattaisiin vasemmalta avoimien vaaliohjelmien laatimisen 
johdosta. „Pravdalla” on itse asiassa  johtava asema. Se 
on kunnialla säilytettävä. On sanottava selvästi, rauhalli
sesti ja lujasti: likvidaattoreita vastaan. Ja  tuo liberaali- 
lauma on sillä heti lyöty. Laittakoot oman listansa: he eivät 
uskalla, sillä he nolaisivat itsensä täydellisesti!! Odotan 
pikaista vastausta.
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